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_____________________________________________________________ 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ettepanek: Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU DIREKTIIV, 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU DIREKTIIV, 

mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist 

terroriaktide ja raskete kuritegude 

ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 

nende eest vastutusele võtmiseks 

mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist 

terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 

kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 

uurimiseks ja nende eest vastutusele 

võtmiseks 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4a) Käesoleva direktiivi eesmärk on 

tagada julgeolek, kaitsta inimeste elu ja 

turvalisust ning luua õigusraamistik 

broneeringuinfo kaitseks ja vahetamiseks 
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liikmesriikide ja õiguskaitseasutuste 

vahel.  

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Broneeringuinfo on vajalik terroriaktide 

ja raskete kuritegude tõhusaks 

ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 

nende eest vastutusele võtmiseks ning 

seega parandab see sisejulgeolekut.  

(5) Broneeringuinfo on vajalik terroriaktide 

ja raskete rahvusvaheliste kuritegude 

tõhusaks ennetamiseks, avastamiseks, 

uurimiseks ja nende eest vastutusele 

võtmiseks ning seega parandab see 

sisejulgeolekut. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Broneeringuinfo aitab 

õiguskaitseasutustel raskeid kuritegusid, 

sealhulgas terroriakte, ennetada, avastada, 

uurida ja nende eest vastutusele võtta, sest 

õiguskaitseasutused saavad võrrelda 

broneeringuinfot tagaotsitavaid isikuid ja 

esemeid hõlmavate andmebaasidega, 

koguda tõendeid ning vajaduse korral 

tuvastada kurjategijate kaasosalisi ja 

paljastada kuritegelikke võrgustikke. 

(6) Broneeringuinfo võib aidata 

õiguskaitseasutustel raskeid rahvusvahelisi 

kuritegusid, sealhulgas terroriakte, 

ennetada, avastada, uurida ja nende eest 

vastutusele võtta, sest õiguskaitseasutused 

saavad võrrelda broneeringuinfot 

tagaotsitavaid isikuid ja esemeid hõlmavate 

andmebaasidega, leida vajalikke tõendeid 

ning vajaduse korral tuvastada kurjategijate 

kaasosalisi ja paljastada kuritegelikke 

võrgustikke. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Broneeringuinfo võimaldab 

õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, 

kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st 

(7) Broneeringuinfo võimaldab 

õiguskaitseasutustel välja selgitada isikud, 

kes on olnud eelnevalt „tundmatud”, st 
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keda varem ei ole kahtlustatud rasketes 

kuritegudes ega terrorismis osalemises, 

kuid kelle kohta broneeringuinfo analüüs 

näitab, et nad võivad sellistes kuritegudes 

osaleda ja keda pädevad asutused peaksid 

seetõttu täiendavalt uurima. 

Õiguskaitseasutused saavad 

broneeringuinfot kasutada raskete 

kuritegude ja terrorismiohuga 

võitlemiseks teisest perspektiivist kui 

muude isikuandmete kategooriate 

töötlemise kaudu. Kuid selleks et tagada, 

et süütute ja mittekahtlustatavate isikute 

andmeid töödeldakse võimalikult piiratud 

ulatuses, tuleks hindamiskriteeriumide 

koostamise ja rakendamisega seotud 

broneeringuinfo kasutamise aspektid 

piiritleda raskete kuritegudega, mis on 

olemuselt ka rahvusvahelised, st on 

lahutamatult seotud reisimisega ja seega 

ka töödeldavate andmete liigiga.  

keda varem ei ole kahtlustatud rasketes 

rahvusvahelistes kuritegudes ega 

terrorismis osalemises, kuid kelle kohta 

broneeringuinfo analüüs näitab, et nad 

võivad sellistes kuritegudes osaleda ja keda 

pädevad asutused peaksid seetõttu 

täiendavalt uurima.  

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Isikuandmete töötlemine peab olema 

proportsionaalne käesoleva direktiivi 

konkreetse julgeolekueesmärgiga. 

(8) Isikuandmete töötlemine peab olema 

vajalik ning proportsionaalne käesoleva 

direktiivi konkreetse eesmärgiga.  

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude 

ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 

nende eest vastutusele võtmiseks on seega 

oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted 

Euroopa Liidu liikmesriikidesse või 

Euroopa Liidu liikmesriikidest 

rahvusvahelisi lende korraldavate 

(10) Terroriaktide ja raskete 

rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, 

avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 

vastutusele võtmiseks on seega oluline, et 

liikmesriigid kehtestavad sätted 

liikmesriikidesse või liikmesriikidest 

rahvusvahelisi lende korraldavate 
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lennuettevõtjate kohustuste kohta.  lennuettevõtjate ja lende mittekorraldavate 

ettevõtjate kohustuste kohta. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Lennuettevõtjad juba koguvad ja 

töötlevad oma reisijate broneeringuinfot 

ärilistel eesmärkidel. Käesoleva 

direktiiviga ei tohiks seada 

lennuettevõtjatele kohustust koguda 

reisijatelt täiendavaid andmeid või neid 

säilitada ega seada reisijatele kohustust 

esitada täiendavaid andmeid lisaks neile, 

mis lennuettevõtjaile juba niigi esitatakse. 

(11) Lennuettevõtjad ja lende 

mittekorraldavad ettevõtjad juba koguvad 

ja töötlevad oma reisijate broneeringuinfot 

ärilistel eesmärkidel. Käesoleva 

direktiiviga ei tohiks seada 

lennuettevõtjatele ega lende 

mittekorraldavatele ettevõtjatele kohustust 

koguda reisijatelt täiendavaid andmeid või 

neid säilitada ega seada reisijatele 

kohustust esitada täiendavaid andmeid 

lisaks neile, mis lennuettevõtjaile ja lende 

mittekorraldavatele ettevõtjaile juba niigi 

esitatakse. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11a) Lende mittekorraldavad ettevõtjad, 

nagu reisibürood ja reisikorraldajad, 

müüvad pakettreise, kasutades 

tšarterlende, milleks nad koguvad ja 

töötlevad klientide broneeringuinfot, kuid 

ei tarvitse andmeid edastada reisijaid 

vedavale lennuettevõtjale.  

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11b) Iga liikmesriik peaks vastutama 

oma broneeringuinfosüsteemi jooksev- ja 

hoolduskulude eest, kaasa arvatud pädeva 

asutuse ning liikmesriigi 

järelevalveasutuse määramisega seotud ja 

jooksevkulud. Broneeringuinfo 

edastamise kulud reisijatevedu teostavate 

lennuettevõtjate broneerimissüsteemidest 

riiklikele õiguskaitseorganitele ja 

pädevatele asutustele peaksid kandma 

lennuettevõtjad. 
 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 

nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK 

(terrorismivastase võitluse kohta)37 

artiklitest 1–4. Raske kuriteo määratlus 

tuleks võtta nõukogu 13. juuni 

2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK 

(Euroopa vahistamismääruse ja 

liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 

kohta)38 artiklist 2. Liikmesriigid võivad 

aga välja jätta need kergemad süüteod, 

mille puhul, võttes arvesse nende 

kriminaalõigussüsteemi, ei oleks 

käesoleva direktiivi alusel toimuv 

broneeringuinfo töötlemine kooskõlas 

proportsionaalsuse põhimõttega. Raskete 

rahvusvaheliste kuritegude määratlus 

tuleks võtta nõukogu 

raamotsuse 2002/584/JSK artiklist 2 ja 

ÜRO rahvusvahelise organiseeritud 

kuritegevuse vastasest konventsioonist. 

(12) Terroriaktide määratlus tuleks võtta 

nõukogu raamotsuse 2002/475/JSK37 

artiklitest 1–4. Raskete rahvusvaheliste 

kuritegude määratlus tuleks võtta nõukogu 

raamotsuse 2002/584/JSK38 artiklist 2 ja 

peaks hõlmama käesolevas direktiivis 

loetletud kuritegusid. 

__________________ __________________ 

37 EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3. Otsust on 

muudetud nõukogu 28. novembri 

2008. aasta raamotsusega 2008/919/JSK 

(ELT L 330, 9.12.2008, lk 21). 

37 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta 

raamotsus terrorismivastase võitluse 

kohta (EÜT L 164, 22.6.2002, lk 3). 
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38 EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1. 38 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta 

raamotsus Euroopa vahistamismääruse ja 

liikmesriikidevahelise üleandmiskorra 

kohta (EÜT L 190, 18.7.2002, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Broneeringuinfo tuleks edastada 

asjaomase liikmesriigi ühte 

kindlaksmääratud üksusesse 

(broneeringuinfo üksus), et tagada selgus ja 

vähendada lennuettevõtjate kulusid. 

(13) Broneeringuinfo tuleks edastada 

asjaomase liikmesriigi ühte 

kindlaksmääratud üksusesse 

(broneeringuinfo üksus), et tagada selgus ja 

vähendada lennuettevõtjate ja lende 

mittekorraldavate ettevõtjate kulusid. 

Liikmesriigid peaksid selleks, et tagada 

liikmesriikide vaheline teabevahetus ja 

koostalitlusvõime, vahetama teavet 

turvalise teabevahetusvõrgu (SIENA) 

kaudu.  

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate 

broneeringuinfo loetelude koostamisel 

tuleks võtta arvesse riigiasutuste 

õiguspärast nõuet ennetada, avastada, 

uurida ja nende eest vastutusele võtta 

terroriakte ja raskeid kuritegusid, 

parandades sellega ELi sisejulgeolekut 

ning kaitstes kodanike põhiõigusi, eelkõige 

õigust eraelu puutumatusele ja 

isikuandmete kaitsele. Sellised loetelud ei 

tohiks sisaldada selliseid isiklikke 

andmeid, mis paljastavad isiku rassilise või 

etnilise päritolu, tema poliitilisi vaateid, 

usulisi või filosoofilisi veendumusi, ja 

kuuluvust ametiühingusse, samuti andmeid 

tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. 

(14) Broneeringuinfo üksusele esitatavate 

broneeringuinfo loetelude koostamisel 

tuleks võtta arvesse riigiasutuste 

õiguspärast kohustust ennetada, avastada 

ja uurida terroriakte ja raskeid 

rahvusvahelisi kuritegusid ning nende 

eest vastutusele võtta, parandades sellega 

ELi sisejulgeolekut ning kaitstes kodanike 

põhiõigusi, eelkõige õigust eraelu 

puutumatusele ja isikuandmete kaitsele, 

kohaldades Euroopa Liidu põhiõiguste 

hartas („harta”), konventsioonis isikute 

kaitse kohta isikuandmete 

automatiseeritud töötlemisel 

(„konventsioon nr 108”) ning Euroopa 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
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Broneeringuinfo peaks sisaldama reisija 

broneeringut ja marsruuti käsitlevaid 

üksikasju, mis võimaldavad pädevatel 

asutustel tuvastada sisejulgeolekut 

ohustada võivaid lennureisijaid. 

konventsioonis sätestatud kõrgeid 

standardeid. Sellised andmekogud ei 

tohiks sisaldada selliseid isiklikke 

andmeid, mis paljastavad isiku rassilise või 

etnilise päritolu, tema poliitilisi vaateid, 

usulisi või filosoofilisi veendumusi, ja 

kuuluvust ametiühingusse, samuti andmeid 

tervisliku seisundi või seksuaalelu kohta. 

Broneeringuinfo peaks sisaldama üksnes 

reisija broneeringut ja marsruuti käsitlevaid 

üksikasju vastavalt käesolevas direktiivis 

sätestatule.  

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku 

andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, 

mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi 

pädev asutus pääseb lennuettevõtja 

broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike 

andmete koopia, ning tõukemeetod, mille 

kaudu lennuettevõtja edastab nõutava 

broneeringuinfo taotlevale pädevale 

asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega 

säilitada kontrolli selle üle, milliseid 

andmeid esitatakse. Tõukemeetodit 

peetakse andmekaitse seisukohast 

paremaks ja see peaks olema kohustuslik 

kõigile lennuettevõtjatele. 

(15) Praegu on olemas kaks võimalikku 

andmeedastusmeetodit: tõmbemeetod, 

mille kaudu andmeid taotleva liikmesriigi 

pädev asutus pääseb lennuettevõtja 

broneerimissüsteemi ja teeb endale vajalike 

andmete koopia, ning tõukemeetod, mille 

kaudu lennuettevõtja ja lende 

mittekorraldav ettevõtja edastab nõutava 

broneeringuinfo taotlevale pädevale 

asutusele, lubades lennuettevõtjatel seega 

säilitada kontrolli selle üle, milliseid 

andmeid esitatakse. Tõukemeetodit 

peetakse andmekaitse seisukohast 

paremaks ja see peaks olema kohustuslik 

kõigile lennuettevõtjatele ja lende 

mittekorraldavatele ettevõtjatele. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Komisjon toetab broneeringuinfot 

käsitlevaid Rahvusvahelise 

Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 

(16) Komisjon toetab broneeringuinfot 

käsitlevaid Rahvusvahelise 

Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) 
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suuniseid. Kõnealused suunised tuleks 

seega võtta aluseks lennuettevõtjate poolt 

liikmesriikidele broneeringuinfo 

edastamisel kasutatavate toetatavate 

andmevormingute vastuvõtmisel. See 

õigustab kõnealuste toetatavate 

andmevormingute ning 

lennuettevõtjatepoolse broneeringuinfo 

edastamise suhtes kohaldatavate 

asjaomaste protokollide vastuvõtmist 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu […..] 

määruses (EL) nr….. sätestatud 

nõuandemenetluse kohaselt. 

 

suuniseid. Kõnealused suunised tuleks 

seega võtta aluseks lennuettevõtjate ja 

lende mittekorraldavate ettevõtjate poolt 

liikmesriikidele broneeringuinfo 

edastamisel kasutatavate toetatavate 

andmevormingute vastuvõtmisel. 

Broneeringuinfo sellise edastamise 

tagamiseks peaks komisjonil olema õigus 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 võtta vastu 

delegeeritud õigusakte, et ta saaks vastu 

võtta loetelu toetatavate andmevormingute 

ning broneeringuinfo edastamise suhtes 

kohaldatavate aktsepteeritud ühiste 

protokollide kohta. On eriti oluline, et 

komisjon viiks oma ettevalmistava töö 

käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil. 

Delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 

komisjon tagama asjaomaste dokumentide 

sama- ja õigeaegse ning asjakohase 

edastamise Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

lennuettevõtjatel täita käesoleva 

direktiiviga ettenähtud kohustusi. 

Liikmesriigid peavad nägema 

broneeringuinfo edastamise kohustusi 

eiravate lennuettevõtjate suhtes ette 

hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed 

karistused, sealhulgas rahalised karistused. 

Käesoleva direktiivi põhieesmärke 

kahjustada võivate korduvate tõsiste 

rikkumiste korral võivad karistused 

erandjuhtudel hõlmata selliseid meetmeid 

nagu transpordivahendi kasutuselt 

kõrvaldamine, arestimine ja 

konfiskeerimine või tegevusloa ajutine 

(17) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 

vajalikud meetmed, et võimaldada 

lennuettevõtjatel ja lende 

mittekorraldavatel ettevõtjatel täita 

käesoleva direktiiviga ettenähtud 

kohustusi. Liikmesriigid peavad nägema 

broneeringuinfo edastamise ja selle 

kaitsmise kohustusi eiravate 

lennuettevõtjate ja lende mittekorraldavate 

ettevõtjate suhtes ette hoiatavad, tõhusad ja 

proportsionaalsed karistused, sealhulgas 

rahalised karistused. Käesoleva direktiivi 

põhieesmärke kahjustada võivate 

korduvate tõsiste rikkumiste korral võivad 

karistused erandjuhtudel hõlmata selliseid 

meetmeid nagu transpordivahendi 
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peatamine või äravõtmine.  kasutuselt kõrvaldamine, arestimine ja 

konfiskeerimine või tegevusloa ajutine 

peatamine või äravõtmine.  

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Iga liikmesriik peaks vastutama 

terroriaktide ja raskete kuritegudega 

seonduvate võimalike ohtude hindamise 

eest. 

(18) Iga liikmesriik peaks vastutama 

terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 

kuritegudega seonduvate võimalike ohtude 

hindamise eest. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(19) Võttes täielikult arvesse õigust 

isikuandmete kaitsele ja 

mittediskrimineerimisele, ei tohiks üksnes 

automaatselt töödeldud broneeringuinfo 

põhjal langetada otsust, mille õiguslik 

mõju isikule on negatiivne või mis teda 

oluliselt mõjutab. Lisaks ei tohiks sellist 

otsust langetada inimese rassilise või 

etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste 

tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, 

ametiühingusse kuuluvuse ning tervisliku 

seisundi või seksuaalelu põhjal. 

(19) Võttes täielikult arvesse õigust 

isikuandmete kaitsele ja 

mittediskrimineerimisele harta artiklite 8 

ja 21 kohaselt, ei tohiks üksnes 

automaatselt töödeldud broneeringuinfo 

põhjal langetada otsust, mille õiguslik 

mõju isikule on negatiivne või mis teda 

oluliselt mõjutab. Lisaks ei tohiks sellist 

otsust langetada inimese rassilise või 

etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste 

tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, 

ametiühingusse kuuluvuse ning tervisliku 

seisundi või seksuaalelu põhjal. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 19 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19a) Liikmesriigid ei tohiks mingil juhul 

kasutada broneeringuinfo töötlemise 
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tulemusi selleks, et hoiduda täitmast oma 

rahvusvahelisi kohustusi vastavalt 28. 

juuli 1951. aasta Genfi konventsioonile 

pagulasseisundi kohta ja selle 31. 

jaanuari 1967. aasta New Yorgi 

protokollile, ega selleks, et keelata 

varjupaigataotlejatele ohutu ja kindel 

sisenemistee liidu territooriumile, kus nad 

saaksid kasutada oma õigust 

rahvusvahelisele kaitsele; 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 19 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (19b) Võttes täielikult arvesse tagajärgi, 

mida on toonud Euroopa Kohtu otsus 

liidetud kohtuasjades C-293/12 (Digital 

Rights Ireland) ja C-594/12 (Seitlinger jt), 

peab käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tagama põhiõiguste, eraelu puutumatuse 

ja proportsionaalsuse põhimõtte 

austamise. Samuti peab see tagama kõik 

selle, mis on vajalik ja proportsionaalne, 

et saavutada liidu tunnustatud üldhuvide 

täitmine ja kaitsta teiste inimeste õigusi ja 

vabadusi terrorismi ja raskete 

rahvusvaheliste kuritegudega võitlemises. 

Käesoleva direktiivi kohaldamine peab 

olema nõuetekohaselt põhjendatud ja 

kehtestatud peavad olema vajalikud 

kaitsemeetmed, et tagada broneeringuinfo 

säilitamise, analüüsi, edastamise ja 

kasutamise õiguspärasus. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt 

saadavat broneeringuinfot jagama teiste 

(20) Liikmesriigid peaksid nende poolt 

saadavat broneeringuinfot jagama teiste 
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liikmesriikidega, kui see on vajalik 

terroriaktide ja raskete kuritegude 

ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 

või nende eest vastutusele võtmiseks. 

Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata 

muid ELi õigusakte politsei ja 

kohtuasutuste vahelise teabevahetuse 

kohta, sealhulgas nõukogu 6. aprilli 

2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega 

asutatakse Euroopa Politseiamet 

(Europol),39 ega nõukogu 18. septembri 

2006. aasta raamotsust 2006/960/JSK 

Euroopa Liidu liikmesriikide 

õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja 

jälitusteabe vahetamise lihtsustamise 

kohta40. Sellise õiguskaitse- ja 

kohtuasutuste vahelise broneeringuinfo 

vahetamise suhtes tuleks kohaldada 

politsei- ja õigusalase koostöö eeskirju.  

liikmesriikidega ja liidu tasandil, näiteks 

Europoli kaudu, kui see on vajalik 

terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 

kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 

uurimiseks või nende eest vastutusele 

võtmiseks või avalikku julgeolekut 

ähvardava vahetu ja tõsise ohu 

ennetamiseks. Broneeringuinfo üksus 

peaks igal juhul edastama 

broneeringuinfo töötlemise tulemuse 

viivitamata teiste liikmesriikide 

broneeringuinfo üksustele edasiseks 

uurimiseks. Käesoleva direktiivi sätted ei 

tohiks piirata muid ELi õigusakte politsei 

ja kohtuasutuste vahelise teabevahetuse 

kohta, sealhulgas nõukogu 

otsust 2009/371/JSK39 ega nõukogu 

raamotsust 2006/960/JSK40. Sellise 

õiguskaitse- ja kohtuasutuste vahelise 

broneeringuinfo vahetamise suhtes tuleks 

kohaldada politsei- ja õigusalase koostöö 

eeskirju ning see ei tohiks kahjustada 

eraelu puutumatuse ja isikuandmete 

kaitse kõrget taset vastavalt hartale, 

konventsioonile nr 108 ning inimõiguste 

ja põhivabaduste kaitse konventsioonile.  

__________________ __________________ 

39 ELT L 121, 15.5.2009, lk 37. 39 Nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsus 

2009/371/JSK, millega asutatakse 

Euroopa Politseiamet (Europol) (ELT 

L 121, 15.5.2009, lk 37). 

40 ELT L 386, 29.12.2006, lk 89. 40 Nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 

raamotsus 2006/960/JSK Euroopa Liidu 

liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise 

teabe ja jälitusteabe vahetamise 

lihtsustamise kohta (ELT L 386, 

29.12.2006, lk 89). 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20a) Broneeringuinfo vahetamiseks 

liikmesriikide vahel ning liikmesriikide ja 
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Europoli vahel tuleks tagada teabevahetus 

turvalise liidu süsteemi kaudu. Sellise 

süsteemi väljatöötamine ja haldamine 

peaks olema Europoli ülesanne. Süsteemi 

sees võiks luua ühtse kontaktpunkti 

teabevahetustaotluste vastuvõtmiseks ja 

edastamiseks. Kõnealuse liidu 

broneeringuinfo Europoliga vahetamise 

süsteemi kaudu toimuva isikuandmete 

töötlemise jälgimise eest peaks vastutama 

Euroopa Andmekaitseinspektor. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Ajavahemik, mille vältel 

broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema 

proportsionaalne terroriaktide ja raskete 

kuritegude ennetamise, avastamise, 

uurimise ja nende eest vastutusele võtmise 

eesmärkidega. Andmete iseloomu ja nende 

kasutusviiside tõttu on vajalik säilitada 

neid piisavalt kaua, et teostada analüüs ja 

kasutada neid uurimisel. Andmete 

ebaproportsionaalse kasutamise 

vältimiseks on vajalik muuta need algse 

ajavahemiku möödudes anonüümseks ja 

võimaldada nendega tutvuda ainult väga 

rangetel ja piiratud tingimustel. 

(21) Ajavahemik, mille vältel 

broneeringuinfot säilitatakse, peaks olema 

terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 

kuritegude ennetamise, avastamise, 

uurimise ja nende eest vastutusele võtmise 

eesmärkide saavutamiseks vajalik ja 

nendega proportsionaalne. Andmete 

iseloomu ja nende kasutusviiside tõttu on 

vajalik säilitada neid piisavalt kaua, et 

teostada analüüs ja kasutada neid 

uurimisel. Andmete ebaproportsionaalse 

kasutamise vältimiseks on vajalik muuta 

need algse ajavahemiku möödudes 

anonüümseks ja võimaldada nendega 

tutvuda ainult väga rangetel ja piiratud 

tingimustel.  

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (21a) Broneeringuinfot tuleks töödelda 

võimalikult suurel määral, muutes 

andmed anonüümseks, et tagada 

andmekaitse kõrgeim tase ja muuta 
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andmetele juurdepääsu omavate isikute 

jaoks võimatuks andmesubjekti 

tuvastamine ja järelduste tegemine selle 

kohta, millised isikud on andmetega 

seotud. Anonüümseks muudetud andmete 

taastuvastamine peaks olema võimalik 

üksnes tingimustel, mille puhul tagatakse 

andmekaitse kõrge tase.  

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 23 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(23) Broneeringuinfo üksuse ja pädevate 

asutuste poolt liikmesriigis broneeringuinfo 

töötlemise suhtes tuleks kohaldada 

liikmesriigi õigusaktide kohast 

isikuandmete kaitse standardit, mis on 

kooskõlas 27. novembri 2008. aasta 

raamotsusega 2008/977/JSK 

kriminaalasjades tehtava politsei- ja 

õigusalase koostöö raames töödeldavate 

isikuandmete kaitse kohta41 (edaspidi 

„raamotsus 2008/977/JSK”). 

(23) Broneeringuinfo üksuse ja pädevate 

asutuste poolt liikmesriigis broneeringuinfo 

töötlemise suhtes tuleks kohaldada 

liikmesriigi õigusaktide kohast 

isikuandmete kaitse standardit, mis on 

kooskõlas nõukogu 

raamotsusega 2008/977/JSK41 ja liidu 

andmekaitseõigusega, sh käesolevas 

direktiivis sätestatud konkreetsete 

andmekaitsenõuetega. 

__________________ __________________ 

41 ELT L 350, 30.12.2008. 41 Nõukogu 27. novembri 2008. aasta 

raamotsus 2008/977/JSK 

kriminaalasjades tehtava politsei- ja 

õigusalase koostöö raames töödeldavate 

isikuandmete kaitse kohta (ELT L 350, 

30.12.2008). 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 24 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(24) Võttes arvesse õigust isikuandmete 

kaitsele, peaksid andmesubjektide õigused 

oma broneeringuinfo töötlemisele, näiteks 

õigus andmetega tutvuda, neid parandada, 

(24) Võttes arvesse õigust isikuandmete 

kaitsele, peaksid andmesubjektide õigused 

oma broneeringuinfo töötlemisele, näiteks 

õigus andmetega tutvuda, neid parandada, 
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kustutada ja blokeerida ning õigus saada 

hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid 

olema kooskõlas 

raamotsusega 2008/977/JSK. 

kustutada ja blokeerida ning õigus saada 

hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid 

olema kooskõlas 

raamotsusega 2008/977/JSK, liidu 

andmekaitseõigusega ning harta ja 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsiooniga tagatud kaitse kõrge 

tasemega. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Võttes arvesse reisijate õigust olla 

informeeritud oma isikuandmete 

töötlemisest, peaksid liikmesriigid tagama, 

et neile antakse täpset teavet 

broneeringuinfo kogumise ja selle 

broneeringuinfo üksusele edastamise 

kohta. 

(25) Võttes arvesse reisijate õigust olla 

informeeritud oma isikuandmete 

töötlemisest, peaksid liikmesriigid tagama, 

et neile antakse täpset, hõlpsasti 

kättesaadavat ja lihtsalt mõistetavat teavet 

broneeringuinfo kogumise ja selle 

broneeringuinfo üksusele edastamise kohta 

ning nende õiguste kohta 

andmesubjektidena.  

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(26) Broneeringuinfo edastamine 

liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele 

peaks olema lubatud üksnes iga 

üksikjuhtumi puhul eraldi ja kooskõlas 

raamotsusega 2008/977/JSK. 

Isikuandmete kaitse tagamiseks tuleks 

sellise edastamise suhtes kohaldada 

täiendavaid nõudeid, mis seonduvad 

edastamise eesmärgi, vastuvõtva asutuse 

staatuse ja kolmandale riigile edastatavate 

isikuandmete suhtes kohaldatavate 

kaitsemeetmetega. 

(26) Broneeringuinfo edastamine 

liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele 

peaks olema lubatud vastavalt 

rahvusvahelisele lepingule või iga 

üksikjuhtumi puhul eraldi ja täielikult 

järgides sätteid, mis liikmesriigid 

raamotsuse 2008/977/JSK kohaselt on 

kehtestanud. Isikuandmete kaitse 

tagamiseks tuleks sellise edastamise suhtes 

kohaldada täiendavaid nõudeid, mis 

seonduvad edastamise eesmärgi, 

vastuvõtva asutuse staatuse ja kolmandale 

riigile edastatavate isikuandmete suhtes 

kohaldatavate kaitsemeetmetega, samuti 
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sellise edastamise vajalikkuse ja 

proportsionaalsuse põhimõttega ning 

hartas, konventsioonis nr 108 ja 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 

konventsioonis sätestatud kõrge 

kaitsetasemega. Kui riiklik 

järelevalveasutus on seisukohal, et 

broneeringuinfo kolmandale riigile 

edastamine on mõne käesolevas direktiivis 

osutatud põhimõttega vastuolus, peaks tal 

olema õigus peatada andmevoog sellesse 

kolmandasse riiki.  

 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 28 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(28) Käesolev direktiiv ei piira 

liikmesriikide võimalust näha oma 

õigusaktide alusel ette süsteemi siselende 

käsitleva broneeringuinfo kogumiseks ja 

käitlemiseks muudel eesmärkidel kui 

käesolevas direktiivis sätestatud või 

muudelt veoettevõtjatelt kui direktiivis 

sätestatud, tingimusel et see on kooskõlas 

asjaomaste andmekaitsesätetega ja et 

kõnealused õigusaktid on kooskõlas ELi 

õigustikuga. Siselendude broneeringuinfo 

kogumist tuleks eraldi kaaluda tulevikus. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 29 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(29) Isikuandmete, sealhulgas 

broneeringuinfo töötlemist käsitlevate 

liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja 

tehniliste erinevuste tõttu on 

lennuettevõtjad praegu ja tulevikus silmitsi 

eri nõuetega seoses edastatava teabe 

iseloomuga ning teabe pädevatele 

(29) Isikuandmete, sealhulgas 

broneeringuinfo töötlemist käsitlevate 

liikmesriikide õigusaktide juriidiliste ja 

tehniliste erinevuste tõttu on 

lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad 

ettevõtjad praegu ja tulevikus silmitsi eri 

nõuetega seoses edastatava teabe 
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asutustele edastamise tingimustega. 

Kõnealused erinevused võivad takistada 

liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat 

koostööd terroriaktide ja raskete kuritegude 

ennetamisel, avastamisel, uurimisel ja 

nende eest vastutusele võtmisel. 

iseloomuga ning teabe pädevatele 

asutustele edastamise tingimustega. 

Kõnealused erinevused võivad takistada 

liikmesriikide pädevate asutuste tõhusat 

koostööd terroriaktide ja raskete 

rahvusvaheliste kuritegude ennetamisel, 

avastamisel, uurimisel ja nende eest 

vastutusele võtmisel. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 32 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 

nii piiratud kui võimalik: selle raames 

lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 

rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleb 

andmed kustutada, andmed tuleb muuta 

anonüümseks pärast väga lühikest 

ajavahemikku ning tundlike andmete 

kogumine ja kasutamine on keelatud. 

Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse 

tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, 

et liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus 

vastutaks broneeringuinfo töötlemisega 

seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 

Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 

registreerima või dokumenteerima, et 

kontrollida andmete töötlemise 

õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 

tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 

töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 

tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse 

selgelt ja täpselt broneeringuinfo 

kogumisest ja nende õigustest. 

(32) Eelkõige on käesoleva direktiivi 

kohaldamisala nii piiratud kui võimalik ja 

selle raames lubatakse broneeringuinfot 

säilitada kõige rohkem viis aastat, mille 

möödumisel tuleks andmed kustutada, 

andmed tuleks 30 päeva möödumisel 

muuta anonüümseks ning tundlike andmete 

kogumine ja kasutamine peaks olema 

keelatud. Tõhususe ja kõrgetasemelise 

andmekaitse tagamiseks tuleks tagada, et 

liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus ja 

eelkõige selle andmekaitseametnik 
vastutaks broneeringuinfo töötlemisega 

seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 

Broneeringuinfo igasuguse töötlemise 

peaks registreerima või dokumenteerima, 

et kontrollida andmete töötlemise 

õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 

tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 

töötlemise turvalisus. Liikmesriigid 

peaksid tagama ka selle, et reisijaid 

teavitatakse selgelt ja täpselt 

broneeringuinfo kogumisest ja nende 

õigustest.  

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

I PEATÜKK I PEATÜKK 

ÜLDSÄTTED ÜLDSÄTTED 

Artikkel 1 Artikkel 1 

Sisu ja reguleerimisala Sisu ja kohaldamisala 

1. Käesolev direktiiv käsitleb 

liikmesriikidesse saabuvate ja neist 

väljuvate rahvusvaheliste lendude reisijate 

broneeringuinfo edastamist 

lennuettevõtjate poolt ning kõnealuse info 

töötlemist, sealhulgas selle kogumist, 

kasutamist ja säilitamist liikmesriikide 

poolt ning selle vahetamist liikmesriikide 

vahel. 

1. Käesolev direktiiv käsitleb 

liikmesriikidesse saabuvate ja neist 

väljuvate rahvusvaheliste lendude reisijate 

broneeringuinfo edastamist 

lennuettevõtjate ja lende mittekorraldavate 

ettevõtjate poolt ning kõnealuse info 

töötlemist, sealhulgas selle kogumist, 

kasutamist ja säilitamist liikmesriikide 

poolt ning selle vahetamist liikmesriikide 

vahel ning liikmesriikide ja Europoli 

vahel. 

2. Käesoleva direktiivi kohaselt kogutud 

broneeringuinfot tohib töödelda üksnes 

järgnevatel eesmärkidel: 

2. Käesoleva direktiivi kohaselt kogutud 

broneeringuinfot tohib töödelda üksnes 

terroriaktide ja teatavat liiki raskete 

rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, 

avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 

vastutusele võtmiseks artikli 4 lõike 2 

kohaselt või selleks, et vältida vahetut ja 

tõsist ohtu avalikule julgeolekule. 

(a) terroriaktide ja raskete kuritegude 

ennetamine, avastamine, uurimine ja 

nende eest vastutusele võtmine artikli 4 

lõike 2 punktide b ja c kohaselt; ning 

 

(b) terroriaktide ja raskete 

rahvusvaheliste kuritegude ennetamine, 

avastamine, uurimine ja nende eest 

vastutusele võtmine artikli 4 lõike 2 

punktide a ja d kohaselt. 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 2 Artikkel 2 

Mõisted Mõisted 
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Käesolevas direktiivis on kasutatud 

järgmisi mõisteid: 

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi 

mõisteid: 

a) „lennuettevõtja” – õhuveoettevõtja, 

kellel on kehtiv lennutegevusluba või 

samaväärne luba, mis lubab tal teostada 

reisijate õhuvedu; 

a) „lennuettevõtja” – õhuveoettevõtja, 

kellel on kehtiv lennutegevusluba või 

samaväärne luba, mis lubab tal teostada 

reisijate õhuvedu; 

 aa) „lende mittekorraldav ettevõtja” – 

ettevõtja, nt reisibüroo ja reisikorraldaja, 

kes osutab reisimisega seotud teenuseid, 

sh teeb broneeringuid lendudele, milleks 

ta kogub ja töötleb reisijate 

broneeringuinfot; 

b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes 

regulaar- või mitteregulaarlend, mis on 

lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma 

liikmesriigi territooriumile ja mille 

lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis 

väljub liikmesriigi territooriumilt ning 

mille lõppsihtkoht on kolmas riik, 

sealhulgas mõlemal juhul transfeer- või 

transiitlennud; 

b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes 

regulaar- või mitteregulaarlend, mis on 

lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma 

liikmesriigi territooriumile ja mille 

lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis 

väljub liikmesriigi territooriumilt ning 

mille lõppsihtkoht on kolmas riik, 

sealhulgas mõlemal juhul transfeer- või 

transiitlennud; 

c) „broneeringuinfo” – reisijatelt nõutavad 

vajalikud andmed, mis võimaldavad 

broneeringut tegevatel ja lennutegevuses 

osalevatel lennuettevõtjatel töödelda ja 

kontrollida iga reisi puhul isiku enda või 

tema eest tehtud broneeringut. Info võib 

asuda broneerimissüsteemides, väljumiste 

kontrollimise süsteemides või samade 

funktsioonidega samaväärsetes 

süsteemides; 

c) „broneeringuinfo” – reisijatelt nõutavad 

vajalikud andmed, mis võimaldavad 

broneeringut tegevatel ja lennutegevuses 

osalevatel lennuettevõtjatel töödelda ja 

kontrollida iga reisi puhul isiku enda või 

tema eest tehtud broneeringut. Info võib 

asuda broneerimissüsteemides, väljumiste 

kontrollimise süsteemides või samade 

funktsioonidega samaväärsetes 

süsteemides; 

d) „reisija” – iga isik, välja arvatud 

meeskonna liikmed, keda transporditakse 

või keda tuleb transportida lennuki pardal 

lennuettevõtja nõusolekul; 

d) „reisija” – iga isik, välja arvatud 

meeskonna liikmed, keda transporditakse 

või keda tuleb transportida lennuki pardal 

lennuettevõtja nõusolekul; 

e) „broneerimissüsteem” – lennuettevõtja 

siseandmebaas, millesse kogutakse 

broneeringuinfot broneeringute 

käitlemiseks; 

e) „broneerimissüsteem” – lennuettevõtja 

või lende mittekorraldava ettevõtja 
siseandmebaas, millesse kogutakse 

broneeringuinfot broneeringute 

käitlemiseks;  

f) „tõukemeetod” – meetod, mille kohaselt 

lennuettevõtjad edastavad nõutava 

broneeringuinfo andmeid taotleva pädeva 

asutuse andmebaasi; 

f) „tõukemeetod” – meetod, mille kohaselt 

lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad 

ettevõtjad edastavad nõutava, lisas 

loetletud broneeringuinfo andmeid taotleva 

pädeva asutuse andmebaasi; 

g) „terroriaktid” – nõukogu raamotsuse g) „terroriaktid” – raamotsuse 



 

 

 PE579.755/ 19 

 ET 

2002/475/JSK artiklites 1–4 osutatud 

süüteod liikmesriigi õigusaktide 

tähenduses; 

2002/475/JSK artiklites 1–4 osutatud 

süüteod liikmesriigi õigusaktide 

tähenduses; 

h) „raske kuritegu” – nõukogu 

raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 lõikes 

2 osutatud liikmesriigi õigusaktide 

kohane süütegu, kui see on liikmesriigi 

õigusaktide kohaselt karistatav 

vabadusekaotuse või vabadust piirava 

julgeolekumeetmega, mille maksimaalne 

pikkus on vähemalt kolm aastat. 

Liikmesriigid võivad aga välja jätta need 

kergemad süüteod, mille puhul, võttes 

arvesse nende kriminaalõigussüsteemi, ei 

oleks käesoleva direktiivi alusel toimuv 

broneeringuinfo töötlemine kooskõlas 

proportsionaalsuse põhimõttega; 

 

i) „raske rahvusvaheline kuritegu” – 

nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 

2 lõikes 2 osutatud liikmesriigi õigusaktide 

kohane süütegu, kui see on liikmesriigi 

õigusaktide kohaselt karistatav 

vabadusekaotuse või vabadust piirava 

julgeolekumeetmega, mille maksimaalne 

pikkus on vähemalt kolm aastat, ning kui: 

i) „raske rahvusvaheline kuritegu” – 

nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 

2 lõikes 2 osutatud süütegu, kui see on 

liikmesriigi õigusaktide kohaselt karistatav 

vabadusekaotuse või vabadust piirava 

julgeolekumeetmega, mille maksimaalne 

pikkus on vähemalt kolm aastat: 

i) see on toime pandud rohkem kui ühes 

riigis; 

 

ii) see on toime pandud ühes riigis, kuid 

märkimisväärne osa selle 

ettevalmistamisest, kavandamisest, 

juhtimisest või kontrollimisest leiab aset 

teises riigis; 

 

iii) see on toime pandud ühes riigis, kuid 

hõlmab organiseeritud kuritegelikku 

rühmitust, kes tegeleb kuritegevusega 

rohkem kui ühes riigis; või 

 

iv) see on toime pandud ühes riigis, kuid 

sel on märkimisväärne mõju teises riigis. 

 

 – kuritegelikus ühenduses osalemine, 

 – inimkaubandus, ebaseaduslikule riiki 

sisenemisele ja riigisviibimisele 

kaasaaitamine, ebaseaduslik kauplemine 

inimelundite ja –kudedega, 

 – laste seksuaalne ärakasutamine ja 

lapsporno, vägistamine, naiste 
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suguelundite moonutamine, 

 – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete 

salakaubavedu, 

 – relvade, laskemoona ja lõhkeainete 

salakaubavedu, 

 – rasked pettused, ELi finantshuve 

kahjustavad pettused, kuritegeliku tulu 

rahapesu ja rahapesu ning 

rahavõltsimine, 

 – tahtlik tapmine, raskete kehavigastuste 

tekitamine, inimrööv, ebaseaduslik 

vabadusevõtmine ja pantvangi võtmine, 

relvastatud röövimine, 

 – rasked arvutikuriteod ja küberkuriteod,  

 – keskkonnakuriteod, sealhulgas 

ohustatud looma- ja taimeliikide ning 

taimesortide salakaubavedu, 

 – haldusdokumentide võltsimine ja 

nendega kauplemine, kultuuriväärtuste, 

sealhulgas antiik- ja kunstiesemete 

salakaubavedu, toodete võltsimine ja 

piraatkoopiate valmistamine, 

 – õhusõiduki või laeva kaaperdamine, 

 – spionaaž ja riigireetmine, 

 – ebaseaduslik kauplemine tuuma- või 

radioaktiivsete materjalidega või nende 

lähteainetega ning nende salakaubavedu 

ja sellega seoses kuriteod tuumarelva 

leviku tõkestamise valdkonnas, 

 – Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 

pädevusse kuuluvad kuriteod. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik moodustab või nimetab 

terroriaktide ja raskete kuritegude 

ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 

nende eest vastutusele võtmiseks pädeva 

asutuse või sellise asutuse allasutuse, kes 

1. Iga liikmesriik moodustab või nimetab 

terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 

kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 

uurimiseks ja nende eest vastutusele 

võtmiseks ning avalikku julgeolekut 
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tegutseb liikmesriigi broneeringuinfo 

üksusena, kes vastutab broneeringuinfo 

lennuettevõtjatelt kogumise, säilitamise, 

analüüsimise ja analüüsitulemuste 

artiklis 5 osutatud pädevatele asutustele 

edastamise eest. Üksuse töötajateks võib 

lähetada pädevate riigiasutuste töötajaid. 

ähvardava vahetu ja tõsise ohu 

vältimiseks pädeva asutuse või sellise 

asutuse allasutuse, kes tegutseb liikmesriigi 

broneeringuinfo üksusena. 

Broneeringuinfo üksus vastutab 

broneeringuinfo lennuettevõtjatelt ja lende 

mittekorraldavatelt ettevõtjatelt kogumise, 

säilitamise, töötlemise ja nende andmete 

analüüsimise ning analüüsitulemuste 

artiklis 5 osutatud pädevatele asutustele 

edastamise eest. Broneeringuinfo üksus 

vastutab ka broneeringuinfo ja selle 

töötlemise tulemuste vahetamise eest teiste 

liikmesriikide broneeringuinfo üksustega 

ja Europoliga vastavalt artiklitele 7 ja 7a 

ning artiklis 4 osutatud hindamiste 

läbiviimise eest. Üksuse töötajateks võib 

lähetada pädevate riigiasutuste töötajaid. 

Liikmesriigid varustavad broneeringuinfo 

üksust piisavate ressurssidega, et ta saaks 

täita oma ülesandeid.  

 

2. Kaks või enam liikmesriiki võivad sisse 

seada või määrata ühise broneeringuinfo 

üksuse. Selline broneeringuinfo üksus 

asutatakse ühes osalevas liikmesriigis ja 

seda käsitletakse kõigi osalevate 

liikmesriikide riikliku broneeringuinfo 

üksusena. Osalevad liikmesriigid lepivad 

kokku broneeringuinfo üksuse 

üksikasjalikes tegevuseeskirjades, pidades 

kinni käesolevas direktiivis sätestatud 

nõuetest. 

2. Kaks või enam liikmesriiki võivad sisse 

seada või määrata ühise broneeringuinfo 

üksuse. Selline broneeringuinfo üksus 

asutatakse ühes osalevas liikmesriigis ja 

seda käsitletakse kõigi osalevate 

liikmesriikide riikliku broneeringuinfo 

üksusena. Osalevad liikmesriigid lepivad 

ühiselt kokku broneeringuinfo üksuse 

üksikasjalikes tegevuseeskirjades, pidades 

kinni käesolevas direktiivis sätestatud 

nõuetest. 

3. Iga liikmesriik teatab broneeringuinfo 

üksuse moodustamisest komisjonile ühe 

kuu jooksul ja võib igal ajal esitatud teavet 

ajakohastada. Komisjon avaldab selle 

teabe, sealhulgas ajakohastused, Euroopa 

Liidu Teatajas. 

3. Iga liikmesriik teatab broneeringuinfo 

üksuse moodustamisest komisjonile ühe 

kuu jooksul ja ajakohastab esitatud teavet 

vastavalt vajadusele. Komisjon avaldab 

selle teabe, sealhulgas ajakohastused, 

Euroopa Liidu Teatajas. 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 a (uus)  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 3a 
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 Broneeringuinfo üksuse 

andmekaitseametnik 

 1. Kõik broneeringuinfo üksuse töötajad, 

kellel on juurdepääs broneeringuinfole, 

saavad konkreetselt neile kohandatud 

koolituse broneeringuinfo töötlemise 

kohta täielikus kooskõlas andmekaitse 

põhimõtete ja põhiõigustega. 

 

 2. Broneeringuinfo üksus nimetab 

ametisse andmekaitseametniku, kes 

vastutab broneeringuinfo töötlemise ja 

sellega seotud kaitsemeetmete 

rakendamise järelevalve eest.  

 3. Liikmesriigid tagavad, et 

andmekaitseametniku määramisel 

lähtutakse tema ametialastest võimetest 

ning eelkõige andmekaitsealaste 

õigusaktide ja tavade eksperditasandil 

tundmisest ning suutlikkusest täita 

käesolevas direktiivis osutatud ülesandeid. 

Liikmesriigid tagavad, et 

andmekaitseametniku mis tahes muud 

ametikohustused on kooskõlas tema 

ülesannete ja kohustustega 

andmekaitseametnikuna ega põhjusta 

huvide konflikti. Andmekaitseametnik:  

 a) suurendab teadlikkust ja nõustab 

broneeringuinfo üksuse liikmeid seoses 

nende kohustustega, mis on seotud 

isikuandmete kaitsega, sh töötajate 

koolitus ja töökohustuste määramine;  

 b) jälgib käesolevas direktiivis sätestatud 

andmekaitsenõuete kohaldamist, eelkõige 

andmetöötlustoimingute juhuvalimil 

põhineva kontrolli kaudu; 

 c) tagab, et kogu dokumentatsioon 

säilitatakse ja dokumenteeritakse 

vastavalt käesolevale direktiivile, ja jälgib 

isikuandmetega seotud rikkumiste 

dokumenteerimist ning neist teavitamist 

ning teatab käesolevas direktiivis 

sätestatud andmekaitsenõuetega seotud 

väärkäitumisest asjakohastele asutustele; 

 d) jälgib vastuseid, mis saadetakse riikliku 

järelevalveasutuse päringutele, ja teeb 

koostööd riikliku järelevalveasutusega, 
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eelkõige küsimustes, mis puudutavad 

andmete edastamist teistesse 

liikmesriikidesse või kolmandatesse 

riikidesse, ja toimib vajaduse korral 

riikliku järelevalveasutuse kontaktisikuna 

küsimustes, mis on seotud 

broneeringuinfo töötlemisega, võttes 

riikliku järelevalveasutusega ühendust 

omal algatusel. 

 Liikmesriigid annavad 

andmekaitseametnikule vahendid, millega 

ta saab täita oma käesoleva artikli 

kohaseid ülesandeid tulemuslikult ja 

sõltumatult. 

 4. Liikmesriigid tagavad andmesubjektile 

õiguse kontakteeruda 

andmekaitseametniku kui ühtse 

kontaktisikuga kõigis küsimustes, mis on 

seotud andmesubjekti broneeringuinfo 

töötlemisega. Liikmesriigid tagavad, et 

andmekaitseametniku nimi ja 

kontaktandmed tehakse riiklikule 

järelevalveasutusele ja üldsusele 

teatavaks. 

 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 4 Artikkel 4 

Broneeringuinfo töötlemine Broneeringuinfo töötlemine 

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt 

edastatavat broneeringuinfot iga 

liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga 

liikmesriigi territooriumilt väljuvate 

rahvusvaheliste lendude kohta kogub 

asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo 

üksus. Kui lennuettevõtjate poolt edastatav 

broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, 

kui on loetletud lisas, kustutab 

broneeringuinfo üksus selle kohe pärast 

kättesaamist. 

1. Lennuettevõtjate ja lende 

mittekorraldavate ettevõtjate poolt artikli 6 

kohaselt edastatavat broneeringuinfot 

liikmesriigi territooriumile saabuvate ja 

liikmesriigi territooriumilt väljuvate 

rahvusvaheliste lendude kohta kogub selle 

liikmesriigi broneeringuinfo üksus. Kui 

lennuettevõtjate või lende 

mittekorraldavate ettevõtjate poolt 

edastatav broneeringuinfo sisaldab rohkem 

andmeid, kui on loetletud lisas, kustutab 

broneeringuinfo üksus need kohe ja 
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jäädavalt pärast kättesaamist. 

2. Broneeringuinfo üksus töötleb 

broneeringuinfot ainult järgnevatel 

eesmärkidel: 

2. Broneeringuinfo üksus töötleb 

broneeringuinfot ainult järgnevatel 

eesmärkidel:  

a) reisijate hindamine enne nende 

graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 

väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 

kes võivad olla seotud terrorirünnaku või 

raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda 

artiklis 5 osutatud pädevad asutused 

peavad täpsemalt uurima. Sellisel 

hindamisel võib broneeringuinfo üksus 

töödelda broneeringuinfot eelnevalt 

kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide 

alusel. Liikmesriigid tagavad, et kõik 

sellisel automaatsel töötlemisel saadavad 

positiivsed tulemused vaadatakse 

ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et 

kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev 

asutus peab võtma meetmeid; 

a) reisijate hindamine enne nende 

graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 

väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 

kes võivad olla seotud terrorirünnaku või 

raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda 

artiklis 5 osutatud pädevad asutused või 

vajaduse korral Europol, kui see on 

vastavalt artiklile 7a asjakohane, peavad 

täpsemalt uurima. Sellisel hindamisel võib 

broneeringuinfo üksus töödelda 

broneeringuinfot eelnevalt 

kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide 

alusel kooskõlas käesoleva direktiiviga 

ning võrrelda broneeringuinfot 

asjaomaste andmebaaside andmetega, 

sealhulgas rahvusvahelised ja riiklikud 

andmebaasid ning ELi andmebaaside 

riiklikud koopiad, kui need on koostatud 

kooskõlas ELi õigusaktidega otsitavate või 

hoiatusteadet kandvate isikute ja esemete 

kohta kooskõlas selliste toimikute suhtes 

kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja 

liikmesriikide eeskirjadega vastavalt 

artiklis 3 sätestatud nõuetele. 

Liikmesriigid tagavad, et kõik sellisel 

automaatsel töötlemisel saadavad 

positiivsed tulemused vaadatakse 

ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et 

kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev 

asutus peab võtma meetmeid; 

b) reisijate hindamine enne nende 

graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 

väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 

kes võivad olla seotud terrorirünnaku või 

raske kuriteoga ning keda artiklis 5 

osutatud pädevad asutused peavad 

täpsemalt uurima. Sellisel hindamisel võib 

broneeringuinfo üksus töödelda 

broneeringuinfot asjaomaste 

andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste 

ja riiklike andmebaaside ning ELi 

andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui 

need on koostatud otsitavaid või 

hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid 

b) reisijate hindamine enne nende 

graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 

väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 

kes võivad olla seotud terrorirünnaku või 

raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda 

artiklis 5 osutatud pädevad asutused 

peavad täpsemalt uurima. Sellisel 

hindamisel võib broneeringuinfo üksus 

võrrelda broneeringuinfot otsitavate 

isikute või hoiatusteadet kandvate isikute 

ja esemete andmebaasidega, sealhulgas 

riiklike andmebaasidega ning ELi 

andmebaaside riiklike koopiatega, 

kooskõlas selliste andmebaaside suhtes 
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käsitlevate ELi õigusaktide alusel 
kooskõlas selliste toimikute suhtes 

kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja 

liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid 

tagavad, et kõik sellisel automaatsel 

töötlemisel saadavad positiivsed tulemused 

vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt 

läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud 

pädev asutus peab võtma meetmeid; 

kohaldatavate liidu ja riiklike 

eeskirjadega, et ennetada, avastada ja 

uurida terroriakte ja raskeid 

rahvusvahelisi kuritegusid ja nende eest 

vastutusele võtta. Hindamisel võib 

broneeringuinfo üksus võrrelda 

broneeringuinfot Schengeni infosüsteemi 

ja viisainfosüsteemiga. Liikmesriigid 

tagavad, et kõik sellisel automaatsel 

töötlemisel saadavad positiivsed tulemused 

vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt 

läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud 

pädev asutus peab võtma meetmeid; 

c) vastamine iga üksikjuhtumi puhul eraldi 

pädeva asutuse piisavalt põhjendatud 

taotlusele esitada broneeringuinfo ja seda 

töödelda konkreetsetel juhtudel 

terroriaktide ja raskete kuritegude 

ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 

nende eest vastutusele võtmiseks ning 

esitada sellise töötlemise tulemused 

pädevatele asutustele; ning 

c) vastamine piisavate tõendite olemasolul 

iga üksikjuhtumi puhul eraldi pädeva 

asutuse piisavalt põhjendatud taotlusele 

esitada broneeringuinfo ja seda töödelda 

konkreetsetel juhtudel artikli 2 lõigu 1 

punktis i loetletud terroriaktide ja raskete 

rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, 

avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 

vastutusele võtmiseks või avalikku 

julgeolekut ähvardava vahetu ja raske 

ohu ennetamiseks ning esitada sellise 

töötlemise tulemused pädevatele asutustele 

või vajaduse korral Europolile; ning 

d) broneeringuinfo analüüsimine, et 

ajakohastada või luua uusi, 

hindamiskriteeriume, mida kasutatakse 

punkti a kohaselt nende isikute 

tuvastamisel, kes võivad olla seotud 

terrorirünnaku või raske rahvusvahelise 

kuriteoga. 

d) broneeringuinfo analüüsimine, et 

ajakohastada või luua uusi, 

hindamiskriteeriume, mida kasutatakse 

punkti a kohaselt nende isikute 

tuvastamisel, kes võivad olla seotud 

terrorirünnaku või raske rahvusvahelise 

kuriteoga.  

3. Lõike 2 punktis a osutatud reisijate 

hindamist enne nende graafikujärgset 

saabumist liikmesriiki või väljumist 

liikmesriigist teostatakse 

mittediskrimineerivalt broneeringuinfo 

üksuse poolt kehtestatud 

hindamiskriteeriumide alusel. 

Liikmesriigid tagavad, et 

hindamiskriteeriumid kehtestavad 

broneeringuinfo üksused koostöös 

artiklis 5 osutatud pädevate asutustega. 

Hindamiskriteeriumid ei põhine ühelgi 

tingimusel inimese rassilisel või etnilisel 

päritolul, usulistel või filosoofilistel 

tõekspidamistel, poliitilistel seisukohtadel, 

3. Lõike 2 punktis a osutatud reisijate 

hindamist enne nende graafikujärgset 

saabumist liikmesriiki või väljumist 

liikmesriigist teostatakse 

mittediskrimineerivalt broneeringuinfo 

üksuse poolt kehtestatud 

hindamiskriteeriumide alusel. 

Hindamiskriteeriumid peavad olema 

sihipärased, konkreetsed, põhjendatud, 

proportsionaalsed ja faktipõhised. 

Korrapärasesse läbivaatamisse kaasatakse 

andmekaitseametnik; liikmesriigid 

tagavad, et hindamiskriteeriumid 

kehtestavad broneeringuinfo üksused 

koostöös artiklis 5 osutatud pädevate 
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kuuluvusel ametiühingusse ega tervislikul 

seisundil või seksuaalelul. 

asutustega ja need vaadatakse 

korrapäraselt läbi. Hindamiskriteeriumid 

ei põhine ühelgi tingimusel inimese 

rassilisel või etnilisel päritolul, usulistel või 

filosoofilistel tõekspidamistel, poliitilistel 

seisukohtadel, seksuaalsel sättumusel või 

sooidentiteedil, ametiühingusse 

kuulumisel või selles tegutsemisel ega 

tervisliku seisundi või seksuaaleluga 

seotud andmete töötlemisel. 

4. Liikmesriigi broneeringuinfo üksus 

edastab lõike 2 punktide a ja b kohaselt 

tuvastatud isikute broneeringuinfo või selle 

töötlemise tulemused täpsemaks 

uurimiseks sama liikmesriigi asjaomastele 

pädevatele asutustele. Selline edastamine 

toimub igal konkreetsel juhul eraldi. 

4. Liikmesriigi broneeringuinfo üksus 

edastab lõike 2 punktide a ja b kohaselt 

tuvastatud isikute broneeringuinfo või selle 

töötlemise tulemused täpsemaks 

uurimiseks sama liikmesriigi asjaomastele 

pädevatele asutustele. Selline edastamine 

toimub igal konkreetsel juhul eraldi ja 

inimeste vahendusel. 

 4a. Liikmesriigid tagavad, et 

andmekaitseametnikul on õigus tutvuda 

kõigi broneeringuinfo üksusele edastatud 

andmetega ja broneeringuinfo üksuse 

poolt kooskõlas artikliga 5 pädevale 

asutusele edastatud andmetega. Kui 

andmekaitseametnik leiab, et mis tahes 

andmete edastamine ei olnud seaduslik, 

annab ta asja riiklikule 

järelevalveasutusele, kellel on volitus 

nõuda, et andmed saanud pädev asutus 

kustutaks need.  

 4b. Broneeringuinfot säilitatakse, 

töödeldakse ja analüüsitakse eranditult 

turvalises kohas, mis asub Euroopa 

Majanduspiirkonna liikmesriikide 

territooriumil. 

 4c. Broneeringuinfo kasutamise, 

säilitamise ja vahetamise kulud kannavad 

liikmesriigid.  
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 5 Artikkel 5 

Pädevad asutused Pädevad asutused 

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja 

pädevatest asutustest, kes on volitatud 

broneeringuinfo üksuselt taotlema või 

saama broneeringuinfot või selle 

töötlemise tulemusi selle info täiendavaks 

uurimiseks või asjakohaste meetmete 

võtmiseks, et ennetada, avastada ja uurida 

terroriakte ja raskeid kuritegusid ning 

nende eest vastutusele võtta. 

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja 

pädevatest asutustest, kes on volitatud 

broneeringuinfo üksuselt taotlema või 

saama anonüümseks muudetud 

broneeringuinfot või selle süsteemse 

töötlemise tulemusi selle info täiendavaks 

uurimiseks või asjakohaste meetmete 

võtmiseks, et ennetada, avastada ja uurida 

terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi 

kuritegusid ning nende eest vastutusele 

võtta või vältida vahetut ja tõsist ohtu 

avalikule julgeolekule. Europol on 

volitatud saama liikmesriikide 

broneeringuinfo üksustelt 

broneeringuinfot või selle töötlemise 

tulemusi oma volituste raames ja juhul, 

kui see on vajalik Europoli tööülesannete 

täitmiseks.  

2. Pädevad asutused hõlmavad asutusi, kes 

on pädevad ennetama, avastama ja uurima 

terroriakte ja raskeid kuritegusid ning 

nende eest vastutusele võtma. 

2. Pädevad asutused hõlmavad asutusi, kes 

on pädevad ennetama, avastama ja uurima 

terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi 

kuritegusid ning nende eest vastutusele 

võtma või vältima vahetut ja tõsist ohtu 

avalikule julgeolekule. 

3. Iga liikmesriik edastab oma pädevate 

asutuste nimekirja komisjonile hiljemalt 

ühe aasta jooksul pärast käesoleva 

direktiivi jõustumist ja võib igal ajal 

esitatud teavet ajakohastada. Komisjon 

avaldab selle teabe ning ajakohastused 

Euroopa Liidu Teatajas. 

3. Hiljemalt ... * [12 kuud pärast 

käesoleva direktiivi jõustumist] edastab 
iga liikmesriik komisjonile oma pädevate 

asutuste nimekirja ja seda ajakohastatakse 

vastavalt vajadusele. Komisjon avaldab 

selle teabe ning ajakohastused Euroopa 

Liidu Teatajas. 

4. Broneeringuinfo üksuse saadud reisijate 

broneeringuinfot ja selle töötlemise 

tulemusi võivad liikmesriikide pädevad 

asutused töödelda üksnes terroriaktide ja 

raskete kuritegude ennetamiseks, 

avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 

vastutusele võtmiseks. 

4. Broneeringuinfo üksuse saadud reisijate 

broneeringuinfot ja selle töötlemise 

tulemusi võivad liikmesriikide pädevad 

asutused töödelda üksnes terroriaktide ja 

raskete rahvusvaheliste kuritegude 

ennetamise, avastamise, uurimise ja nende 

eest vastutusele võtmise konkreetsel 

eesmärgil, taotluse alusel, kooskõlas 

artikli 4 lõikega 2 või avalikku julgeolekut 

ähvardava vahetu ja tõsise ohu 

vältimiseks. 
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5. Lõige 4 ei piira liikmesriikide 

õiguskaitse- ja kohtuasutuste volitusi juhul, 

kui andmete töötlemisele järgnevate 

jõustamismeetmete käigus avastatakse 

muid rikkumisi või neile osundavaid 

tõendeid. 

5. Lõige 4 ei piira liikmesriikide 

õiguskaitse- ja kohtuasutuste volitusi juhul, 

kui andmete algselt kavandatud põhjusel 

töötlemisele järgnevate jõustamismeetmete 

käigus avastatakse muid rikkumisi või 

neile osundavaid tõendeid.  

6. Pädevad asutused ei langeta otsust, mille 

õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis 

teda oluliselt mõjutab, üksnes automaatselt 

töödeldud broneeringuinfo põhjal. Selliseid 

otsuseid ei langetata inimese rassilise või 

etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste 

tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, 

ametiühingusse kuuluvuse ega tervisliku 

seisundi või seksuaalelu põhjal. 

6. Pädevad asutused ei langeta otsust, mille 

õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis 

teda oluliselt mõjutab, üksnes automaatselt 

töödeldud broneeringuinfo põhjal. Selliseid 

otsuseid ei langetata ka andmete põhjal, 

mis avalikustavad inimese rassilise või 

etnilise päritolu, poliitilised vaated, 

usulised või filosoofilised tõekspidamised, 

seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi, 

ametiühingusse kuulumise või selles 

tegutsemise, ega tervisliku seisundi või 

seksuaaleluga seotud andmete töötlemise 
põhjal. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 6 Artikkel 6 

Lennuettevõtjate kohustused Lennuettevõtjate ja lende 

mittekorraldavate ettevõtjate kohustused  

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 

meetmed selle tagamiseks, et 

lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) 

artikli 2 punktis c määratletud ja lisas 

täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil 

nad selliseid andmeid juba koguvad) 

rahvusvahelise lennu saabumis- või 

väljumiskohaks oleva liikmesriigi 

broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui 

lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme 

lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi 

reisijate broneeringuinfo edastamise eest 

see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui 

lennul on üks või mitu vahepeatust 

liikmesriikide lennujaamades, edastavad 

lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi 

asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo 

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 

meetmed selle tagamiseks, et 

lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad 

ettevõtjad edastavad kogu artikli 2 punktis 

c määratletud ja lisas täpsustatud 

broneeringuinfo (ulatuses, mil nad selliseid 

andmeid juba oma tavapärase äritegevuse 

käigus koguvad), tõukemeetodil 

rahvusvahelise lennu saabumis- või 

väljumiskohaks oleva liikmesriigi 

broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui 

lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme 

lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi 

reisijate broneeringuinfo edastamise eest 

lennuettevõtja, kes lendu teostab, ja lende 

mittekorraldav ettevõtja, kes lendu käitleb. 

Kui lennul on üks või mitu vahepeatust 
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üksustele. liikmesriikide lennujaamades, edastavad 

lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad 

ettevõtjad broneeringuinfo kõigi 

asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo 

üksustele. 

2. Lennuettevõtjad edastavad 

broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades 

ühiseid protokolle ja toetatavaid 

andmevorminguid, mis võetakse vastu 

vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud 

menetlusele, või tehnilise rikke korral 

mõnel muul asjakohasel viisil, tagades 

piisava andmeturbe: 

2. Lennuettevõtjad ja lende 

mittekorraldavad ettevõtjad edastavad 

broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades 

ühiseid protokolle ja toetatavaid 

andmevorminguid, mis võetakse vastu 

vastavalt artiklitele 13 ja 14, või tehnilise 

rikke korral mõnel muul asjakohasel viisil, 

tagades piisava andmeturbe. Teave 

edastatakse: 

(a) 24–48 tundi enne kavandatud reisi 

väljumisaega;  

a) üks kord 24–48 tundi enne kavandatud 

reisi väljumisaega  

ning  ning  

(b) viivitamatult pärast pardalemineku 

lõppemist, st pärast seda, kui reisijad on 

läinud väljumiseks valmistuva õhusõiduki 

pardale ja rohkem reisijaid enam pardale ei 

lasta.  

b) üks kord viivitamatult pärast 

pardalemineku lõppemist, st pärast seda, 

kui reisijad on läinud väljumiseks 

valmistuva õhusõiduki pardale ja rohkem 

reisijaid enam pardale ei lasta. 

3. Liikmesriigid võivad lubada 

lennuettevõtjatel piirata lõike 2 punktis b 

osutatud edastamist lõike 2 punkti a 

kohaselt edastatud andmete 

ajakohastusega. 

3. Liikmesriigid lubavad lennuettevõtjatel 

ja lende mittekorraldavatel ettevõtjatel 

piirduda lõike 2 punktis b osutatud teabe 

edastamisel nimetatud lõike punkti a 
kohaselt edastatud andmete 

ajakohastusega. 

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja 

liikmesriigi õigusaktidele vastaval 

broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad 

lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui 

terroriaktide või raskete kuritegudega 

seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule 

reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik 

broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui 

on osutatud lõike 2 punktis a. 

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja 

liikmesriigi õigusaktidele vastaval 

broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad 

lennuettevõtjad ja lende mittekorraldavad 

ettevõtjad broneeringuinfo punkti 2 

lõikes a osutatust kiiremini, kui see on 

vajalik, et aidata reageerida terroriaktide 

või raskete rahvusvaheliste kuritegudega 

seonduvale konkreetsele, vahetule ja 

tegelikule ohule.  

 4a. Lennuettevõtjad ja lende 

mittekorraldavad ettevõtjad teavitavad 

reisijaid nõuetekohaselt sellest, millist liiki 

isikuandmeid nad õiguskaitse eesmärgil 

koguvad, ning reisijate õigustest seoses 

nende andmetega. Reisijaid teavitatakse 

sellest ennetavalt ja lihtsasti mõistetavas 

vormis. 



 

 

 PE579.755/ 30 

 ET 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 7 Artikkel 7 

Teabevahetus liikmesriikide vahel Teabevahetus liikmesriikide vahel 

1. Liikmesriigid tagavad, et 

broneeringuinfo üksus edastab tema poolt 

vastavalt artikli 4 lõike 2 punktidele a ja b 

tuvastatud isikute broneeringuinfo 

töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide 

broneeringuinfo üksustele, kui esimesena 

nimetatud broneeringuinfo üksuse 

hinnangul on see vajalik terroriaktide ja 

raskete kuritegude ennetamiseks, 

avastamiseks, uurimiseks või nende eest 

vastutusele võtmiseks. Andmeid saava 

liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab 

sellise broneeringuinfo või selle töötlemise 

tulemuse oma asjaomastele pädevatele 

asutustele.  

1. Broneeringuinfo üksused vahetavad 

automaatselt teavet broneeringuinfo 

töötlemise tulemuste kohta. Liikmesriigid 

tagavad, et kui broneeringuinfo üksus 

saadab broneeringuinfo töötlemise 

tulemused, st broneeringuinfost saadud 

analüütilise teabe või teabe isikute kohta, 

kelle broneeringuinfo üksus on 

tuvastanud kooskõlas artikli 4 lõikega 2, 

täiendavaks uurimiseks asjaomastele 

pädevatele asutustele kooskõlas artikli 4 

lõikega 4, edastab ta broneeringuinfo 

töötlemise tulemused ennetavalt ja 

viivitamatult ka teiste liikmesriikide 

broneeringuinfo üksustele. Andmeid saava 

liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab 

sellised broneeringuinfo töötlemise 

tulemused oma asjaomastele pädevatele 

asutustele kooskõlas artikli 4 lõikega 4. 

Vajaduse korral sisestatakse hoiatusteade 

kooskõlas nõukogu otsuse 2007/533/JSK1a 

artikliga 36. 

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on 

õigus taotleda vajaduse korral teise 

liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 

viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 

lõike 1 kohaselt säilitatavat 

broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle 

töötlemise tulemust. Taotleda võib ühe või 

mitme andmevälja saamist vastavalt 

sellele, mida taotluse esitanud 

broneeringuinfo üksus peab konkreetsel 

juhul vajalikuks terroriaktide ja raskete 

kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 

uurimiseks või nende eest vastutusele 

võtmiseks. Broneeringuinfo üksused 

esitavad võimalikult kiiresti taotletud 

andmed ja, kui see on artikli 4 lõike 2 

2. Broneeringuinfo üksustel on õigus 

taotleda vajaduse korral teise liikmesriigi 

broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu 

andmebaasis artikli 9 lõike 1 kohaselt 

säilitatavat broneeringuinfot ja vajaduse 

korral ka selle töötlemise tulemust, kui 

seda on juba kooskõlas artikli 4 lõike 2 

punktidega a ja b töödeldud. Selliste 

andmete nõuetekohaselt põhjendatud 

taotluses tuleb tingimata piirduda 

teabega, mida on konkreetse juhtumi 

jaoks vaja, ning taotleda võib ühe või 

mitme andmevälja andmeid vastavalt 

sellele, mida taotluse esitanud 

broneeringuinfo üksus peab konkreetsel 

juhul vajalikuks terroriaktide ja raskete 
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punktide a ja b kohaselt juba ette 

valmistatud, ka broneeringuinfo 

töötlemise tulemuse.  

rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, 

avastamiseks, uurimiseks või nende eest 

vastutusele võtmiseks või avalikku 

julgeolekut ähvardava vahetu ja tõsise 

ohu vältimiseks. Broneeringuinfo üksused 

esitavad taotletud andmed esimesel 

võimalusel, kasutades ühiseid protokolle 
ja toetatavaid andmevorminguid. 

Niisugust taotlust põhjendatakse 

kirjalikult. 

3. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on 

õigus taotleda vajaduse korral teise 

liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 

viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 

lõike 2 kohaselt säilitatavat 

broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle 

töötlemise tulemust. Broneeringuinfo 

üksus võib taotleda teise liikmesriigi 

broneeringuinfo üksuse poolt säilitatava 

konkreetse anonüümseks muutmata 

täieliku broneeringuinfoga tutvumist 

üksnes erakorralistel asjaoludel, 

reageerides konkreetsele ohule või 

teostades konkreetset uurimist või esitades 

konkreetset süüdistust seoses terroriaktide 

või raskete kuritegudega.  

3. Broneeringuinfo üksustel on õigus 

taotleda vajaduse korral teise liikmesriigi 

broneeringuinfo üksuselt viimatinimetatu 

andmebaasis artikli 9 lõike 2 kohaselt 

säilitatavat broneeringuinfot, mis on juba 

anonüümseks muudetud, ja vajaduse 

korral ka selle töötlemise tulemust. 

Broneeringuinfo üksus võib taotleda teise 

liikmesriigi broneeringuinfo üksuse poolt 

säilitatava konkreetse anonüümseks 

muutmata täieliku broneeringuinfoga 

tutvumist üksnes väga erakorralistel 

asjaoludel, reageerides konkreetsele 

pakilisele ohule või seoses konkreetse 

uurimisega või esitades konkreetset 

süüdistust seoses terroriaktide või raskete 

rahvusvaheliste kuritegudega või püüdes 

vältida vahetut ja tõsist ohtu avalikule 

julgeolekule. Täieliku broneeringuinfoga 

on võimalik tutvuda üksnes selle 

broneeringuinfo üksuse juhataja loal, 

kellele taotlus on esitatud.  

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 

taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 

üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 

kohaselt säilitatavat broneeringuinfot 

asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, 

mil see on vajalik avalikku julgeolekut 

ähvardava vahetu ja tõsise ohu 

ennetamiseks. Sellised taotlused peavad 

seonduma konkreetsete terroriaktide või 

raskete kuritegude uurimisega või nende 

eest vastutusele võtmisega ja neid tuleb 

põhjendada. Broneeringuinfo üksused 

vastavad sellistele taotlustele 

esmajärjekorras. Kõigil teistel juhtudel 

esitavad pädevad asutused oma taotlused 

enda liikmesriigi broneeringuinfo 
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üksusele. 

5. Erandjuhtudel, kui varajane 

broneeringuinfoga tutvumine on vajalik 

reageerimiseks terroriaktide või raskete 

kuritegudega seonduvale konkreetsele ja 

tegelikule ohule, on liikmesriigi 

broneeringuinfo üksusel igal ajal õigus 

taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 

üksuselt viimati nimetatu territooriumile 

saabuvate või sealt väljuvate lendude 

broneeringuinfot. 

5. Erandjuhtudel, kui tingimata on vajalik 

varajane broneeringuinfoga tutvumine, et 

reageerida terroriaktide või raskete 

rahvusvaheliste kuritegudega seonduvale 

konkreetsele ja tegelikule ohule või selleks, 

et vältida vahetut ja tõsist ohtu avalikule 

julgeolekule, on liikmesriigi 

broneeringuinfo üksusel õigus taotleda 

teise liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 

viimati nimetatu territooriumile mis tahes 

ajal saabuvate või sealt väljuvate lendude 

broneeringuinfot, kui see teave on olemas. 

See kord hõlmab üksnes sellise 

broneeringuinfo kohta käivad taotlusi, 

mis on juba kogutud ja mida taotluse 

saanud broneeringuinfo üksus säilitab.  

6. Info vahetamine käesoleva artikli 

kohaselt võib toimuda mis tahes 

olemasolevaid, rahvusvaheliseks 

õiguskaitsealaseks koostööks kasutatavaid 

kanaleid kasutades. Taotlemiseks ja teabe 

vahetamiseks kasutatakse konkreetse 

kanali puhul kasutatavat keelt. 

Liikmesriigid esitavad komisjonile artikli 3 

lõike 3 kohase teabe esitamisel nende 

üksuste kontaktandmed, kellele taotlused 

kiireloomuliste juhtumite korral saata võib. 

Komisjon teatab liikmesriikidele saadud 

teabest. 

6. Info vahetamine käesoleva artikli 

kohaselt toimub mis tahes olemasolevate, 

liidu ja rahvusvaheliseks 

õiguskaitsealaseks koostööks kasutatavate 

kanalite kaudu, eelkõige Europoli, selle 

turvalise teabevahetusvõrgu (SIENA) ja 

otsuse 2009/371/JSK artikli 8 kohaselt 

asutatud siseriiklike üksuste kaudu. 

Taotlemiseks ja teabe vahetamiseks 

kasutatakse konkreetse kanali puhul 

kasutatavat keelt. Liikmesriigid esitavad 

komisjonile artikli 3 lõike 3 kohase teabe 

esitamisel nende üksuste kontaktandmed, 

kellele taotlused kiireloomuliste juhtumite 

korral saata võib. Komisjon teatab 

liikmesriikidele saadud teabest. 

 6 a. Broneeringuinfo analüüsist saadud 

teabe edastamisel vastavalt käesolevale 

direktiivile täidetakse lõike 1 kohaseid 

kaitsenõudeid. 

 

 __________________ 

 1a Nõukogu 12. juuni 2007. aasta 

otsus 2007/533/JSK, mis käsitleb teise 

põlvkonna Schengeni infosüsteemi 

(SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist 

(ELT L 205, 7.8.2007, lk 63). 
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 Artikkel 7a 

 Europoli juurdepääs broneeringuinfole  

 1. Europol võib esitada juhtumipõhiselt 

elektroonilise ja nõuetekohaselt 

põhjendatud taotluse liikmesriigi 

broneeringuinfo üksusele konkreetse 

broneeringuinfo ja konkreetsete 

broneeringuinfo töötlemise tulemuste 

edastamiseks, kui see on tingimata 

vajalik, et toetada ja tõhustada 

liikmesriikide tegevust konkreetse 

terroriakti või raske rahvusvahelise 

kuriteo ennetamiseks, avastamiseks või 

uurimiseks, kui see terroriakt või kuritegu 

kuulub Europoli pädevusse vastavalt 

nõukogu otsusele 2009/371/JSK. 

Põhjendatud taotluses esitatakse 

mõistlikud põhjused, miks aitab 

broneeringuinfo või selle töötlemise 

tulemuste edastamine Europoli arvates 

märkimisväärselt kaasa asjaomase kuriteo 

ennetamisele, avastamisele, uurimisele või 

selle eest vastutusele võtmisele. 

 2. Europoli taotluse kättesaamise järel 

kontrollib liikmesriigi kohus või 

sõltumatu haldusorgan õigeaegselt, kas 

kõik lõikes 1 osutatud tingimused on 

täidetud. Kui tingimused on täidetud, 

edastab broneeringuinfo üksus vajaliku 

teabe Europolile esimesel võimalusel. 

 3. Europol teavitab kooskõlas otsuse 

2009/371/JSK artikliga 28 ametisse 

nimetatud andmekaitseametnikku igast 

käesoleva artikli alusel toimunud 

teabevahetusest. 

 4. Käesoleva artikli kohane teabevahetus 

toimub SIENA kaudu ja kooskõlas 

otsusega 2009/371/JSK. Taotlemiseks ja 

teabe vahetamiseks kasutatakse SIENAs 

kasutatavat keelt. 
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Artikkel 8 
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Artikkel 8 Artikkel 8 

Andmete edastamine kolmandatele 

riikidele 

Andmete edastamine kolmandatele 

riikidele 

Liikmesriik võib broneeringuinfo ja selle 

töötlemise tulemused edastada kolmandale 

riigile üksnes igal konkreetsel juhul eraldi 

ja kui on täidetud järgnevad tingimused:  

1. Liikmesriik võib broneeringuinfo ja selle 

töötlemise tulemused edastada kolmandale 

riigile üksnes juhtumipõhiselt, kui esitatud 

on nõuetekohaselt põhjendatud taotlus ja 

olemas on piisavad tõendid selle kohta, et 

info edastamine on vajalik, et ennetada, 

uurida ja avastada kuritegusid ja võtta 

nende eest vastutusele, vältida vahetut ja 

tõsist ohtu avalikule julgeolekule või 

pöörata kriminaalkaristused täitmisele, 

ning selle kohta, et andmed esitatakse 

kolmanda riigi pädevale asutusele, kes 

vastutab kuritegude ennetamise, uurimise 

ja avastamise eest ja nende eest 

vastutusele võtmise eest või vahetu ja 

tõsise ohu vältimise eest avalikule 

julgeolekule või kriminaalkaristuste 

täitmisele pööramise eest. Seejuures 

peavad täidetud olema järgmised 

tingimused:  

(a) täidetud on nõukogu 

raamotsuse 2008/977/JSK artiklis 13 

sätestatud tingimused, 

a) asjaomane kolmas riik tagab 

kavandatava andmetöötluse puhul piisava 

kaitse, nagu on osutatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivis 

95/46/EÜ1a, ning kõik ülejäänud 

käesoleva direktiivi nõuded on täidetud; 

(b) edastamine on vajalik käesoleva 

direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud 

eesmärkide saavutamiseks, ning 

b) liikmesriik, kellelt andmed saadi, on 

andnud andmete edastamiseks nõusoleku 

oma siseriikliku õiguse kohaselt. 

(c) kolmas riik nõustub edastama 

andmeid teisele kolmandale riigile üksnes 

juhul, kui see on vajalik käesoleva 

direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud 

eesmärkide saavutamiseks ja üksnes 
liikmesriigi selgesõnalisel loal. 

Andmete edastamine lõike 1 kohaselt on 

ilma eelneva nõusolekuta lubatav ainult 

erandjuhtudel, kui andmete edastamine 

on äärmiselt vajalik liikmesriigi või 

kolmanda riigi avalikku julgeolekut 

ähvardava vahetu ja tõsise ohu 

vältimiseks või liikmesriigi oluliste huvide 



 

 

 PE579.755/ 35 

 ET 

kaitseks ning kui eelnevat nõusolekut ei 

ole võimalik õigeaegselt saada. Asutust, 

kes peab andma nõusoleku, teavitatakse 

sellest viivitamatult ning andmete 

edastamine registreeritakse 

nõuetekohaselt ja selle suhtes viiakse läbi 

järelkontroll. 

 Erandina esimesest lõikest on 

süstemaatiline andmete edastamine 

lubatud, kui kolmanda riigi ja ELi vahel 

on sõlmitud rahvusvaheline leping. 

 

 2. Liikmesriigid edastavad 

broneeringuinfo kolmandate riikide 

pädevatele asutustele üksnes tingimustel, 

mis on kooskõlas käesoleva direktiiviga, 

ja ainult juhul, kui on kindlaks tehtud, et 

andmete saaja kavatseb andmeid 

kasutada kooskõlas kõnealuste 

tingimustega. 

 3. Andmete edasine edastamine teistele 

kolmandatele riikidele on keelatud.  

 4. Kui teise ELi liikmesriigi kodaniku või 

residendi broneeringuandmed edastatakse 

kolmandale riigile, teavitatakse sellest 

esimesel võimalusel asjaomase 

liikmesriigi pädevat asutust.  

 5. Iga kord, kui liikmesriik edastab 

broneeringuinfot käesoleva artikli alusel, 

teavitatakse sellest ka 

andmekaitseametnikku. 

Andmekaitseametnik teavitab 

korrapäraselt riiklikku järelevalveasutust 

teabe esitamisest käesoleva artikli alusel. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 

95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste 

andmete vaba liikumise kohta 

(EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31). 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 9 Artikkel 9 

Andmete säilitamise aeg Andmete säilitamise aeg 

1. Liikmesriigid tagavad, et 

lennuettevõtjate edastatud broneeringuinfo 

säilitatakse broneeringuinfo üksuse 

andmebaasis 30 päeva pärast seda, kui see 

on edastatud esimese liikmesriigi 

broneeringuinfo üksusele, kelle 

territooriumile või territooriumilt 

rahvusvaheline lend saabub või väljub. 

1. Liikmesriigid tagavad, et 

lennuettevõtjate ja lende mittekorraldavate 

ettevõtjate artikli 4 lõike 2 kohaselt 
edastatud broneeringuinfo säilitatakse 

broneeringuinfo üksuse andmebaasis 30 

päeva pärast seda, kui see on edastatud 

esimese liikmesriigi broneeringuinfo 

üksusele, kelle territooriumile või 

territooriumilt rahvusvaheline lend saabub 

või väljub.  

2. Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva 

möödumist broneeringuinfo edastamisest 

broneeringuinfo üksusele, säilitab 

broneeringuinfo üksus andmeid veel viis 

aastat. Selle ajavahemiku jooksul 

muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid 

paljastada reisija, keda broneeringuinfo 

käsitleb, anonüümseks. Sellise 

anonüümseks muudetud broneeringuinfoga 

saab tutvuda üksnes piiratud hulk 

broneeringuinfo üksuse töötajaid, kes on 

konkreetselt volitatud artikli 4 lõike 2 

punkti d kohaselt broneeringuinfot 

analüüsima ja hindamiskriteeriume 

koostama. Täieliku broneeringuinfoga on 

võimalik tutvuda üksnes broneeringuinfo 

üksuse juhataja loal artikli 4 lõike 2 

punktis c sätestatud eesmärkidel ja kui on 

alust arvata, et see on vajalik uurimise 

teostamiseks ning reageerimiseks 

konkreetsele ja tegelikule ohule või 

konkreetse uurimise teostamiseks või 

konkreetse süüdistuse esitamiseks. 

2. Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva 

möödumist broneeringuinfo edastamisest 

broneeringuinfo üksusele, säilitab 

broneeringuinfo üksus andmeid veel viis 

aastat. Selle ajavahemiku jooksul 

muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid 

aidata tuvastada reisija, keda 

broneeringuinfo käsitleb, anonüümseks. 

Sellise anonüümseks muudetud 

broneeringuinfoga saab tutvuda üksnes 

piiratud hulk broneeringuinfo üksuse 

töötajaid, kes on konkreetselt volitatud 

artikli 4 lõike 2 punkti d kohaselt 

broneeringuinfot analüüsima ja 

hindamiskriteeriume koostama.  

 2a. Pärast konsulteerimist 

andmekaitseametnikuga ning artikli 4 

lõike 2 punkti b kohaldamise eesmärgil 

annab riiklik järelevalveasutus loa 

anonüümseks muudetud broneeringuinfo 

üksikasjade taastamiseks ja õiguse 

pääseda juurde täielikule 

broneeringuinfole, kui tal on põhjendatult 

alust arvata, et andmete üksikasjade 

taastamine on vajalik uurimise 
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läbiviimiseks seoses konkreetse ja tegeliku 

terroriohu või riskiga, konkreetse 

uurimise või vastutusele võtmise huvides 

seoses raske rahvusvahelise kuriteoga või 

avalikku julgeolekut ähvardava vahetu ja 

tõsise ohu ennetamiseks. Niisugune 

juurdepääs täielikule infole on raskete 

rahvusvaheliste kuritegude puhul lubatud 

nelja aasta jooksul pärast andmete 

anonüümseks muutmist ja terroriaktide 

puhul kogu lõikes 2 osutatud viieaastase 

perioodi jooksul.  

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

andmeväljad, mis võiksid paljastada 

reisija, keda broneeringuinfo käsitleb, ning 

mis tuleks filtreerida ja muuta 

anonüümseks, järgmised: 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

andmeväljad, mis võiksid aidata tuvastada 

reisija, keda broneeringuinfo käsitleb, ning 

mis tuleks filtreerida ja muuta 

anonüümseks, järgmised:  

– nimi (nimed), sealhulgas 

broneeringuinfos sisalduvad teiste reisijate 

nimed ja koos reisivate reisijate arv; 

– nimi (nimed), sealhulgas 

broneeringuinfos sisalduvad teiste reisijate 

nimed ja koos reisivate reisijate arv;  

– aadress ja kontaktandmed; 

 

– aadress ja kontaktandmed;  

– üldised märkused selle kohta, et 

broneeringuinfo sisaldab teavet, mis võiks 

paljastada reisija, keda see käsitleb; ning 

– üldised märkused selle kohta, et 

broneeringuinfo sisaldab teavet, mis võiks 

aidata tuvastada reisija, keda see käsitleb, 

ning 

– igasugune reisijaid käsitlev eelteave. – igasugune reisijaid käsitlev eelteave.  

3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 

osutatud ajavahemiku möödumisel 

broneeringuinfo kustutatakse. Kõnealune 

kohustus ei piira juhtumeid, mil konkreetne 

broneeringuinfo on edastatud pädevale 

asutusele ning seda kasutatakse konkreetse 

kriminaaluurimise ja süüdimõistmise 

kontekstis, millisel juhul reguleeritakse 

selliste andmete säilitamist pädeva asutuse 

poolt liikmesriigi õigusaktidega. 

3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 

osutatud ajavahemiku möödumisel 

broneeringuinfo kustutatakse jäädavalt. 

Kõnealune kohustus ei piira juhtumeid, mil 

konkreetne broneeringuinfo on edastatud 

pädevale asutusele ning seda kasutatakse 

konkreetse kriminaaluurimise ja 

süüdimõistmise kontekstis, millisel juhul 

reguleeritakse selliste andmete säilitamist 

pädeva asutuse poolt liikmesriigi 

õigusaktidega.  

4. Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 

lõike 2 punktides a ja b osutatud positiivset 

tulemust üksnes niikaua, kui see on vajalik 

pädevate asutuste positiivsest tulemusest 

informeerimiseks. Kui automaatse 

tuvastamise tulemus osutub aga 

mitteautomaatse individuaalse 

läbivaatamise järel negatiivseks, 

säilitatakse tulemus siiski kõige rohkem 

4. Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 

lõike 2 punktides a ja b osutatud positiivset 

tulemust üksnes niikaua, kui see on vajalik 

pädevate asutuste positiivsest tulemusest 

informeerimiseks. Kui automaatse 

tuvastamise tulemus osutub aga 

broneeringuinfo üksuse töötaja isiklikul 

kontrollimisel negatiivseks, säilitatakse 

tulemus siiski kõige rohkem kolme aasta 
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kolme aasta jooksul, et vältida „valesid” 

positiivseid tulemusi tulevikus, välja 

arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks 

olevaid andmeid ei ole lõike 3 kohaselt 

viie aasta möödumisel juba kustutatud, 

millisel juhul säilitatakse logiandmeid 

tuvastamise aluseks olevate andmete 

kustutamiseni. 

jooksul, et vältida „valesid” positiivseid 

tulemusi tulevikus, välja arvatud juhul, kui 

tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole 

lõike 3 kohaselt viie aasta möödumisel 

juba kustutatud, millisel juhul säilitatakse 

logiandmeid tuvastamise aluseks olevate 

andmete kustutamiseni. 
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Artikkel 10 Artikkel 10 

Lennuettevõtjate suhtes kohaldatavad 

karistused 

Lennuettevõtjate ja lende 

mittekorraldavate ettevõtjate suhtes 

kohaldatavad karistused 

Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 

siseriikliku õigusega nähakse ette 

hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed 

karistused, sealhulgas rahalised karistused 

lennuettevõtjatele, kes ei edasta käesoleva 

direktiiviga nõutavaid ja nende poolt juba 

kogutud andmeid või ei tee seda nõutavas 

vormingus või kes muul viisil rikuvad 

vastavalt käesolevale direktiivile 

vastuvõetud liikmesriigi sätteid.  

1. Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 

siseriikliku õigusega nähakse ette 

hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed 

karistused, sealhulgas rahalised karistused 

lennuettevõtjatele ja lende 

mittekorraldavatele ettevõtjatele, kes ei 

edasta käesoleva direktiiviga nõutavaid ja 

nende poolt juba kogutud andmeid või ei 

tee seda nõutavas vormingus või kes ei 

töötle andmeid kooskõlas käesolevas 

direktiivis sätestatud andmekaitse 

eeskirjadega või kes muul viisil rikuvad 

vastavalt käesolevale direktiivile 

vastuvõetud liikmesriigi sätteid.  

 1a. Kogu lennuettevõtjate ja lende 

mittekorraldavate ettevõtjate valduses 

olevat teavet säilitatakse turvalises 

andmebaasis kaitstud arvutisüsteemis, mis 

vastab valdkonnas kasutatavatele 

rahvusvahelistele normidele või ületab 

neid. 
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Artikkel 11 Artikkel 11 

Isikuandmete kaitse Isikuandmete kaitse 

1. Iga liikmesriik tagab, et igasugusel 

käesoleva direktiivi kohasel isikuandmete 

töötlemisel on igal reisijal samasugune 

õigus andmetega tutvuda, neid parandada, 

kustutada ja blokeerida, ning õigus saada 

hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid 

kui nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK 

artiklite 17–20 rakendamiseks vastuvõetud 

liikmesriikide õigusaktide alusel. Seetõttu 

kohaldatakse nõukogu 

raamotsuse 2008/977/JSK artiklite 17–20 

sätteid. 

1. Iga liikmesriik tagab, et igasugusel 

käesoleva direktiivi kohasel isikuandmete 

töötlemisel on igal reisijal teistega 

samaväärne õigus isikuandmete kaitsele, 

õigus andmetega tutvuda, neid parandada, 

kustutada ja blokeerida, ning õigus saada 

hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid, 

nagu on sätestatud riiklikes ja liidu 

õigusaktides ning nagu see on vajalik 

raamotsuse 2008/977/JSK artiklite 17–20 
rakendamiseks. Need artiklid kuuluvad 

seega kohaldamisele.  

2. Iga liikmesriik tagab, et liikmesriikide 

õigusaktide kohaseid sätteid, mis võetakse 

nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK 

töötlemise konfidentsiaalsust ja andmete 

turvalisust käsitlevate artiklite 21–22 

rakendamiseks, kohaldatakse ka igasuguse 

käesoleva direktiivi kohase isikuandmete 

töötlemise suhtes. 

2. Iga liikmesriik tagab, et liikmesriikide 

õigusaktide sätteid, mis võetakse vastu 

raamotsuse 2008/977/JSK töötlemise 

konfidentsiaalsust ja andmete turvalisust 

käsitlevate artiklite 21–22 rakendamiseks, 

kohaldatakse ka igasuguse käesoleva 

direktiivi kohase isikuandmete töötlemise 

suhtes. 

 2a. Kui direktiivi 95/46/EÜ 

rakendamiseks vastu võetud riiklike 

sätetega antakse reisijale isikuandmete 

töötlemise osas suuremad õigused kui 

käesolevas direktiivis, kohaldatakse neid 

sätteid. 

3. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis 

paljastavad inimese rassilise või etnilise 

päritolu, usulised või filosoofilised 

tõekspidamised, poliitilised seisukohad, 

kuuluvuse ametiühingusse ning tervisliku 

seisundi või seksuaalelu. Sellist teavet 

paljastava broneeringuinfo saamisel 

kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe. 

3. Liikmesriigid keelavad broneeringuinfo 

töötlemise nii, et see avalikustaks isiku 
rassilise või etnilise päritolu, poliitilised 

vaated, usulised või filosoofilised 

tõekspidamised, seksuaalse sättumuse või 

sooidentiteedi ning ametiühingusse 

kuulumise ja selles tegutsemise, samuti 

keelatakse tervislikku seisundit või 

seksuaalelu puudutava teabe töötlemine. 

Sellist teavet avalikustava broneeringuinfo 

saamisel kustutab broneeringuinfo üksus 

selle kohe.  

 3a. Liikmesriigid tagavad, et 

broneeringuinfo üksus dokumenteerib 

kõik oma pädevusse kuuluvad 

töötlemissüsteemid ja menetlused. Selles 
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dokumentatsioonis on välja toodud 

vähemalt: 

 a) broneeringuinfo töötlemise eest 

vastutava asjaomase töörühma ja 

töötajate nimed ja kontaktandmed 

broneeringuinfo üksuses, 

juurdepääsulubade eri tasemed ja 

asjaomaste töötajate nimed; 

 b) pädevate asutuste ja teiste 

liikmesriikide broneeringuinfo üksuste 

esitatud taotlused ja töödeldud 

broneeringuinfo saajad; 

 c) kõik kolmandate riikide esitatud 

taotlused ja andmed kolmandatele 

riikidele edastatud teabe kohta, asjaomase 

kolmanda riigi nimi ja andmete 

edastamise õiguslik alus; 

 d) eri andmeliikide säilitamise ja 

kustutamise tähtajad. 

 Broneeringuinfo üksus esitab taotluse 

korral riiklikule järelevalveasutusele kõik 

dokumendid. 

 3b. Liikmesriigid tagavad, et 

broneeringuinfo üksus säilitab dokumente 

vähemalt järgmiste töötlemistoimingute 

kohta: andmete kogumine, muutmine, 

lugemine, avalikustamine, 

kombineerimine või kustutamine. 

Lugemist ja avalikustamist kajastavad 

dokumendid peavad sisaldama andmeid 

esmajoones nimetatud toimingute 

tegemise eesmärgi, kuupäeva ja kellaaja 

kohta ning võimaluse korral ka 

broneeringuinfot lugenud või 

avalikustanud isiku, käideldud andmete 

ning selliste andmete saajate nimesid. 

Dokumentatsiooni kasutatakse üksnes 

kontrollimise ja enesekontrolli ning 

andmetervikluse ja andmete turvalisuse 

tagamise või auditeerimise eesmärgil. 

Broneeringuinfo üksus esitab taotluse 

korral dokumentatsiooni riiklikule 

järelevalveasutusele. 

 Turvakontrolli teostavad ning 

broneeringuinfole juurdepääsu omavad ja 

seda analüüsivad või andmelogisid 
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käitlevad isikud peavad olema läbinud 

julgeolekukontrolli ning -väljaõppe. 

Andmetele juurdepääsu ulatus 

määratakse kindlaks ja piiritletakse iga 

isiku profiilis vastavalt tema töö 

olemusele, rollile ja õigustele. 

 Kõnealust dokumentatsiooni säilitatakse 

neli aastat. Kui aga aluseks olevaid 

andmeid ei ole vastavalt artikli 9 lõikele 3 

nelja-aastase perioodi lõppedes 

kustutatud, hoitakse dokumentatsiooni 

alles seni, kuni ka aluseks olevad andmed 

kustutatakse. 

 3c. Liikmesriigid tagavad, et 

broneeringuinfo üksus võtab vajalikud 

tehnilised ja organisatsioonilised meetmed 

ning viib läbi menetlused, et tagada 

kaitstava broneeringuinfo töötlemisest ja 

andmete laadist tulenevatele riskidele 

vastav kõrge turvalisus.  

 3d. Liikmesriigid tagavad, et kui 

isikuandmetega seotud rikkumine 

ähvardab tõenäoliselt kahjustada 

isikuandmete kaitset või andmesubjekti 

eraelu puutumatust, teavitab 

broneeringuinfo üksus rikkumisest 

põhjendamatu viivituseta nii 

andmesubjekti kui ka riiklikku 

andmekaitseinspektorit.  

4. Broneeringuinfo üksused ja pädevad 

asutused registreerivad või 

dokumenteerivad broneeringuinfo 

igasuguse töötlemise lennuettevõtjate 

poolt, selle igasuguse edastamise 

broneeringuinfo üksuste poolt ning teiste 

liikmesriikide ja kolmandate riikide 

pädevate asutuste või broneeringuinfo 

üksuste kõik taotlused, isegi kui neile 

vastatakse eitavalt, et kontrollida andmete 

töötlemise õiguspärasust, läbi viia 

sisekontroll ning tagada andmete 

nõuetekohane terviklus ja töötlemise 

turvalisus, eelkõige liikmesriikide 

andmekaitse järelevalveasutuste puhul. 

Kõnealused logiandmed säilitatakse viie 

aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui 

tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei 

ole artikli 9 lõike 3 kohaselt nimetatud 
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viie aasta möödumisel juba kustutatud, 

millisel juhul säilitatakse logiandmed 

tuvastamise aluseks olevate andmete 

kustutamiseni. 

5. Liikmesriigid tagavad, et 

lennuettevõtjad, nende reisiagendid ja 

muud lennuteenuse reisijateveo piletite 

müüjad teavitavad rahvusvaheliste lendude 

reisijaid lennu broneerimisel ja pileti 

ostmisel selgelt ja täpselt broneeringuinfo 

edastamisest broneeringuinfo üksusele, 

andmete töötlemise põhjustest, andmete 

säilitamise ajast, andmete võimalikust 

kasutamisest terroriaktide ja raskete 

kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 

uurimiseks või nende eest vastutusele 

võtmiseks, andmete vahetamise ja jagamise 

võimalusest ning nende 

andmekaitseõigustest, eelkõige õigusest 

esitata kaebus vabalt valitud liikmesriigi 

andmekaitse järelevalveasutusele. 

Liikmesriigid avaldavad sama teabe 

avalikkusele. 

5. Liikmesriigid tagavad, et lennuettevõtjad 

ja lende mittekorraldavad ettevõtjad 
teavitavad rahvusvaheliste lendude reisijaid 

lennu broneerimisel ja pileti ostmisel 

selgelt ja täpselt broneeringuinfo 

edastamisest broneeringuinfo üksusele, 

andmete töötlemise põhjustest, andmete 

säilitamise ajast, andmete võimalikust 

kasutamisest terroriaktide ja raskete 

rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, 

avastamiseks, uurimiseks või nende eest 

vastutusele võtmiseks, andmete vahetamise 

ja jagamise võimalusest ning nende 

andmekaitseõigustest, nagu õigus 

andmetega tutvuda, neid muuta, 

kustutada ja blokeerida ning eelkõige 

õigus esitada kaebus vabalt valitud 

riiklikule järelevalveasutusele.  

 5a. Liikmesriigid tagavad samuti, et 

broneeringuinfo üksus teavitab 

andmesubjekti lõikes 5 osutatud õigustest 

ja sellest, kuidas neid kasutada.  

6. Keelatud on broneeringuinfo 

igasugune edastamine broneeringuinfo 

üksustelt või pädevatelt asutustelt liikmes- 

või kolmandates riikides asuvatele 

eraisikutele. 

 

7. Ilma et see piiraks artikli 10 

kohaldamist, võtavad liikmesriigid 

sobivaid meetmeid, et tagada käesoleva 

direktiivi sätete täielik rakendamine, ja 

sätestavad eelkõige tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, 

mida kohaldatakse käesoleva direktiivi 

kohaselt vastuvõetud sätete rikkumise 

puhul. 

7. Ilma et see piiraks artikli 10 

kohaldamist, võtavad liikmesriigid 

sobivaid meetmeid, et tagada kõigi 

käesoleva direktiivi sätete täielik 

rakendamine, ja sätestavad eelkõige 

tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad 

karistused, mida kohaldatakse käesoleva 

direktiivi kohaselt vastuvõetud sätete 

rikkumise puhul. Liikmesriikide 

järelevalveasutused määravad eraelu 

puutumatuse rikkumise tahtlikult 

põhjustanud isikutele asjakohase 

distsiplinaarkaristuse, näiteks keelavad 

juurdepääsu süsteemile, teevad ametliku 

noomituse, peatavad töölepingu, viivad 

isiku üle madalamale ametikohale või 



 

 

 PE579.755/ 43 

 ET 

kõrvaldavad ta ametist. 

 

 7a. Broneeringuinfo üksustel ja pädevatel 

asutustel on keelatud edastada 

broneeringuinfot liikmesriikides või 

kolmandates riikides asuvatele 

eraisikutele. Selle eeskirja mis tahes 

rikkumine on karistatav.  

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 12 Artikkel 12 

Riiklik järelevalveasutus Riiklik järelevalveasutus 

Iga liikmesriik tagab, et 

raamotsuse 2008/977/JSK artikli 25 

rakendamiseks moodustatud riiklik 

järelevalveasutus vastutab ka tema 

territooriumil käesoleva direktiivi kohaselt 

liikmesriikide poolt vastuvõetud sätete 

kohaldamisega seonduva nõustamise ja 

järelevalve eest. Kohaldatakse ka 

raamotsuse 2008/977/JSK artikli 25 muid 

sätteid. 

 

Iga liikmesriik tagab, et raamotsuse 

2008/977/JSK artikli 25 rakendamiseks 

moodustatud riiklik järelevalveasutus 

vastutab tema territooriumil käesoleva 

direktiivi kohaselt liikmesriikide poolt 

vastuvõetud sätete kohaldamisega 

seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 

Kohaldatakse ka raamotsuse 2008/977/JSK 

artikli 25 muid sätteid. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 12a 

 Riikliku järelevalveasutuse ülesanded ja 

volitused 

 1. Iga liikmesriigi järelevalveasutus 

vastutab käesoleva direktiivi alusel vastu 

võetud õigusaktide kohaldamise jälgimise 

eest ja aitab kaasa selle ühtsele 

kohaldamisele kogu liidus, et kaitsta 

isikuandmete töötlemisel põhiõigusi. 
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Riiklik järelevalveasutus:  

 a) võtab vastu andmesubjektide esitatud 

kaebused, uurib neid ja teavitab 

andmesubjekti mõistliku aja jooksul tema 

kaebuse menetlemisel tehtud 

edusammudest ja uurimise tulemustest, 

eriti juhul, kui vajalikuks osutub täiendav 

uurimine või koordineerimine mõne teise 

riikliku järelevalveasutusega, kusjuures 

kaebuse võib esitada iga üksikisik, 

olenemata tema rahvusest, päritoluriigist 

või elukohast; 

 b) omab tõhusaid järelevalve-, uurimis-, 

sekkumis- ja läbivaatamisvolitusi ning tal 

on õigus algatada käesoleva direktiiviga 

seotud õigusnormide rikkumise puhul 

vajaduse korral vastutusele võtmine või 

distsiplinaarmenetlus;  

 c) kontrollib andmetöötluse vastavust 

õigusnormidele, viib kooskõlas riikliku 

õigusega läbi uurimisi, inspektsioone ja 

auditeid kas omal algatusel või kaebuse 

saamise korral ning teavitab kaebuse 

esitanud andmesubjekti uurimise 

tulemustest mõistliku aja jooksul;  

 d) jälgib isikuandmete kaitset mõjutavaid 

asjaomaseid arenguid, eelkõige info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia arengut.  

 Liikmesriigid tagavad 

õiguskaitsevõimalused isikutele, kelle 

arvates on nende hilinemise või lennuki 

pardale minemise keelu põhjus olnud 

nende ekslik tuvastamine ohuallikana. 

 2. Riiklik järelevalveasutus annab 

andmesubjektile tema taotluse korral nõu 

käesoleva direktiivi alusel vastu võetud 

õigusaktidest tulenevate õiguste 

kasutamise kohta ja teeb vajaduse korral 

sel eesmärgil koostööd teiste 

liikmesriikide järelevalveasutustega.  

 3. Lõike 1 punktis a osutatud kaebuste 

jaoks koostab riiklik järelevalveasutus 

kaebuste esitamise elektrooniliselt 

täidetava vormi, kuid teiste sidevahendite 

kasutamist ei tohi välistada. 

 4. Liikmesriigid tagavad, et nende riiklik 
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järelevalveasutus ei võta oma ülesannete 

täitmise eest andmesubjektilt tasu. Kui 

aga taotlused on selgelt ülemäärased, eriti 

kuna neid esitatakse korduvalt, võib 

riiklik järelevalveasutus võtta mõistlikku 

tasu.  

 5. Iga liikmesriik tagab, et tema riiklikul 

järelevalveasutusel on piisavalt personali, 

tehnilisi ja rahalisi vahendeid ning 

ruumid ja taristu oma ülesannete ja 

volituste tõhusaks täitmiseks.  

 6. Iga liikmesriik tagab, et tema riiklikul 

järelevalveasutusel on oma personal, kelle 

nimetab ametisse riikliku 

järelevalveasutuse juht, kellele personal 

allub.  

 7. Riikliku järelevalveasutuse töötajad ei 

küsi ega järgi oma ülesannete täitmisel 

mitte kellegi juhtnööre, vaid säilitavad 

täieliku sõltumatuse ja erapooletuse. 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 13 Artikkel 13 

Ühised protokollid ja toetatavad 

andmevormingud 

Ühised protokollid ja toetatavad 

andmevormingud 

1. Ühe aasta jooksul alates ühiste 

protokollide ja toetatavate 

andmevormingute vastuvõtmisest 

artikli 14 kohaselt edastavad 

lennuettevõtjad käesoleva direktiivi 

kohaldamisel broneeringuinfo 

broneeringuinfo üksustele elektrooniliselt 

või tehnilise rikke korral mõnel muul 

asjakohasel viisil.  

1. Lennuettevõtjad ja lende 

mittekorraldavad ettevõtjad edastavad 

käesoleva direktiivi kohaldamisel 

broneeringuinfo broneeringuinfo üksustele 

elektrooniliselt ja viisil, mis on 

kavandatava andmetöötluse puhul 

kohaldatavate tehniliste turvameetmete ja 

organisatsioonilise korra seisukohast 

piisavalt kindel. Tehnilise rikke korral 

edastatakse broneeringuinfo mõnel muul 

asjakohasel viisil, kuid tagada tuleb 

samaväärne turvalisus ja liidu 

andmekaitse eeskirjade täielik täitmine.  

2. Ühe aasta möödumisel ühiste 

protokollide ja toetatavate 

2. Ühe aasta möödumisel ühiste 

protokollide ja toetatavate 
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andmevormingute vastuvõtmisest 

edastavad lennuettevõtjad käesoleva 

direktiivi kohaldamisel broneeringuinfo 

broneeringuinfo üksustele elektrooniliselt, 

kasutades aktsepteeritud ühiste 

protokollide vormis turvameetodeid, mis 

on ühesugused kõikide edastamiste korral, 

et tagada andmete edastamisel nende 

turvalisus, ning toetatavates 

andmevormingutes, et tagada nende 

loetavus kõikide asjaomaste poolte jaoks. 

Kõik lennuettevõtjad peavad valima ja 

broneeringuinfo üksusele teatama ühise 

protokolli ja andmevormingu, mida nad 

kavatsevad andmete edastamisel kasutada.  

andmevormingute vastuvõtmisest 

edastavad lennuettevõtjad ja lende 

mittekorraldavad ettevõtjad käesoleva 

direktiivi kohaldamisel broneeringuinfo 

broneeringuinfo üksustele elektrooniliselt, 

kasutades aktsepteeritud ühiste 

protokollide vormis turvameetodeid, mis 

on ühesugused kõikide edastamiste korral, 

et tagada andmete edastamisel nende 

turvalisus, ning toetatavates 

andmevormingutes, et tagada nende 

loetavus kõikide asjaomaste poolte jaoks. 

Kõik lennuettevõtjad peavad valima ja 

broneeringuinfo üksusele teatama ühise 

protokolli ja andmevormingu, mida nad 

kavatsevad andmete edastamisel kasutada.  

3. Komisjon koostab aktsepteeritud ühiste 

protokollide ja toetatavate 

andmevormingute nimekirja ja vajaduse 

korral ajakohastab seda vastavalt 

artikli 14 lõikes 2 sätestatud menetlusele. 

3. Komisjonile antakse õigus võtta 

kooskõlas artikliga 14 vastu delegeeritud 

õigusakte aktsepteeritud ühiste 

protokollide ja toetatavate 

andmevormingute nimekirja 

vastuvõtmiseks ja vajaduse korral 

kohandamiseks. 

4. Kuni lõigetes 2–3 osutatud ühised 

protokollid või toetatavad 

andmevormingud ei ole kättesaadavad, 

kohaldatakse lõiget 1. 

4. Kuni lõigetes 2–3 osutatud ühised 

protokollid või toetatavad 

andmevormingud ei ole kättesaadavad, 

kohaldatakse lõiget 1.  

5. Iga liikmesriik tagab, et ühiste 

protokollide ja andmevormingute 

kasutamiseks vajalikud tehnilised meetmed 

võetakse vastu ühe aasta jooksul alates 

ühiste protokollide ja andmevormingute 

vastuvõtmisest. 

5. Iga liikmesriik tagab, et ühiste 

protokollide ja andmevormingute 

kasutamiseks vajalikud tehnilised meetmed 

võetakse vastu ühe aasta jooksul alates 

ühiste protokollide ja andmevormingute 

vastuvõtmisest. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 14 Artikkel 14 

Komiteemenetlus Delegeeritud õigusaktid 

 

1. Komisjoni abistab komitee (edaspidi 

„komitee”). Kõnealune komitee on 

komitee 16. veebruari 2011. aasta 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
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määruse […/2011/EL] tähenduses.  sätestatud tingimustel. 

2. Käesolevale lõikele viitamisel 

kohaldatakse 16. veebruari 2011. aasta 

määruse […/2011/EL] artiklit 4. 

2. Artikli 13 lõikes 3 osutatud õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile [X] aastaks alates ... * 

[käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev]. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt 9 kuud enne [X] 

aastase tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist pikendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 

hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

 2a. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 13 lõikes 3 osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 

selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 

või otsuses nimetatud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

 2b. Niipea kui komisjon on delegeeritud 

õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

 2c. Artikli 13 lõike 3 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti teatavakstegemist Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 

suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle 

tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 

et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 

Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 

võrra. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 16 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 16 välja jäetud 

Üleminekusätted  

Artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäevaks, st 

kahe aasta möödumisel käesoleva 

direktiivi jõustumisest tagavad 

liikmesriigid, et broneeringuinfot 

kogutakse vähemalt 30 % artikli 6 lõikes 1 

osutatud lendude kohta. Kuni kahe aasta 

möödumiseni artiklis 15 osutatud 

kuupäevast tagavad liikmesriigid, et 

broneeringuinfot kogutakse vähemalt 

60 % artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude 

kohta. Liikmesriigid tagavad, et alates 

nelja aasta möödumisest artiklis 15 

osutatud kuupäevast kogutakse 

broneeringuinfot kõigi artikli 6 lõikes 1 

osutatud lendude kohta. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 17 Artikkel 17 

Läbivaatamine Läbivaatamine 

Liikmesriikide antud teabe põhjal 

komisjon: 

Liikmesriikide antud teabe põhjal vaatab 

komisjon hiljemalt ... * [neli aastat pärast 

artikli 15 lõikes 1 osutatud ülevõtmise 

kuupäeva] käesoleva direktiivi toimimise 

läbi ning esitab Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande. Kõnealune 

läbivaatamine hõlmab käesoleva direktiivi 

kõiki elemente. 

(a) vaatab siselendude broneeringuinfot 

koguvate liikmesriikide kogemuse 

valguses läbi siselendude käesoleva 

direktiivi reguleerimisalasse lisamise 

teostatavuse ja vajalikkuse. Kahe aasta 

jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud 

kuupäeva esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande; 
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(b) vaatab läbi käesoleva direktiivi 

toimimise ning nelja aasta jooksul pärast 

artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäeva 

esitab Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule aruande. Läbivaatamine 

hõlmab käesoleva direktiivi kõiki osi, 

kusjuures erilist tähelepanu pööratakse 

isikuandmete kaitse standardi järgimisele, 

andmete säilitamise aja pikkusele ja 

hinnangute kvaliteedile. Läbivaatamine 

sisaldab ka artikli 18 kohaselt kogutud 

statistikat. 

Läbivaatamise käigus pöörab komisjon 
erilist tähelepanu isikuandmete kaitse 

standardite järgimisele, broneeringuinfo 

kogumise ja töötlemise vajalikkusele ja 

proportsionaalsusele iga välja toodud 

eesmärgi puhul, andmete säilitamise aja 

pikkusele ja hinnangute kvaliteedile ning 

liikmesriikidevahelise andmete jagamise 

tõhususele, samuti hinnangute 

kvaliteedile, muu hulgas seoses artikli 18 

kohaselt kogutud statistikaga. 

Läbivaatamine sisaldab ka artikli 18 

kohaselt kogutud statistikat. 

 Pärast konsulteerimist liidu asjaomaste 

ametitega, esitab komisjon hiljemalt ... * 

[kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 

artikli 15 lõikes 1 osutatud ülevõtmise 

kuupäeva] Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule algse hindamisaruande. 

 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18 Artikkel 18 

Statistilised andmed Statistilised andmed 

1. Liikmesriigid koguvad statistikat 

broneeringuinfo üksustele edastatud 

broneeringuinfo kohta. Kõnealune 

statistika hõlmab vähemalt nende artikli 4 

lõike 2 kohaselt tuvastatud isikute arvu, kes 

võivad olla seotud terrorirünnaku või raske 

rahvusvahelise kuriteoga, ning 

broneeringuinfot kasutades võetud 

seonduvate õiguskaitsemeetmete arvu 

lennuettevõtjate ja sihtkoha lõikes. 

1. Liikmesriigid koguvad statistikat 

broneeringuinfo üksustele edastatud 

broneeringuinfo kohta. Kõnealune 

statistika hõlmab vähemalt nende artikli 4 

lõike 2 kohaselt tuvastatud isikute arvu, kes 

võivad olla seotud terrorirünnaku või raske 

rahvusvahelise kuriteoga, ning 

broneeringuinfot kasutades võetud 

seonduvate õiguskaitsemeetmete arvu 

lennuettevõtjate ja sihtkoha lõikes, 

sealhulgas broneeringuinfo kogumise 

tulemusena algatatud uurimiste ja 

saavutatud süüdimõistmiste arvu igas 

liikmesriigis. 

2. Selline statistika ei sisalda isikuandmeid. 

Need esitatakse komisjonile üks kord 

aastas. 

2. Selline statistika ei sisalda isikuandmeid. 

See esitatakse Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ja komisjonile iga kahe aasta 



 

 

 PE579.755/ 50 

 ET 

järel. 

 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 19 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 19 Artikkel 19 

Seos muude õigusaktidega Seos muude õigusaktidega 

1. Liikmesriigid võivad jätkata käesoleva 

direktiivi vastuvõtmise ajal kehtivate 

pädevate asutuste vahelist teabevahetust 

käsitlevate kahe- või mitmepoolsete 

lepingute või kokkulepete kohaldamist, kui 

need lepingud ja kokkulepped on 

kooskõlas käesoleva direktiiviga. 

1. Liikmesriigid võivad jätkata käesoleva 

direktiivi vastuvõtmise ajal kehtivate 

pädevate asutuste vahelist teabevahetust 

käsitlevate kahe- või mitmepoolsete 

lepingute või kokkulepete kohaldamist, kui 

need lepingud ja kokkulepped on 

kooskõlas käesoleva direktiiviga.  

 1a. Käesoleva direktiivi kohaldamine ei 

piira raamotsuse 2008/977/JSK 

kohaldamist. 

2. Käesolev direktiiv ei mõjuta ELi ja 

kolmandate riikide kahe- ja/või 

mitmepoolsetest lepingutest tulenevaid 

kohustusi. 

2. Käesolev direktiiv ei mõjuta ELi ja 

kolmandate riikide kahe- ja/või 

mitmepoolsetest lepingutest tulenevaid 

kohustusi. 

 

 


